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A. ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA 
 
 
A.1. Názov prevádzkovateľa  KOVOZINK, a. s. 
A.2. Právna forma akciová spoločnosť 
A.3. Adresa sídla prevádzkovateľa  Cipová ulica, 049 25 Dobšiná 
A.4. E - mailová adresa  karlovsky@stripas.sk 
A.5. Štatutárny zástupca a jeho   

funkcia  
Ing. Darko Karlovský – predseda predstavenstva 

A.6. Identifikačné číslo (IČO) 43 806 716 
A.7. Kód OKEČ (NACE), NOSE-

P 
OKEČ: 28 500 
Kód NOSE-P: 105.01 – Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt 
(výrobné procesy na bežné účely) 

A.8. Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

zapísaná v OR 
Okresného súdu 
Košice I, odd. Sa, 
vložka č. 1432/V 

Príloha č. A1  

A.9. Splnomocnená kontaktná 
osoba  

Ing. Darko Karlovský, tel. č. 055/6749 336 

A.10. Identifikácia spracovateľa 
predkladanej žiadosti 

 
 
 
V.O.D.S., a. s. , Podnikateľská 2, Košice 
Tel./fax : 055/6780 310 

 
 
 
 
 
B. TYP ŽIADOSTI  
 
B.1. Údaj, o aký typ žiadosti ide 
 
Žiadosť o povolenie novej prevádzky: 
Nepretržitá zinkovacia linka mokrým zinkovaním - Dobšiná 
 
B.2. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia 

žiada 
 
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 254/2003 Z. z. o IPKZ bude súčasťou integrovaného povolenia, 
o ktoré sa žiada:  
 

a) v oblasti ochrany ovzdušia 
- podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ –  udelenie súhlasu na vydanie  

rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 
a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

- podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ - určenie emisných limitov 
a všeobecných podmienok prevádzkovania, 

 
 
 

mailto:karlovsky@stripas.sk


KOVOZINK a.s., Cípová ulica,  049 25  Dobšiná, tel. 055/6749336 
 

7 

 
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 

- podľa  §  8  ods. 2 písm. b)  bod 1 zákona o IPKZ  –  konanie o povolenie 
vypúšťať odpadové vody a osobitné vody, 

- podľa  §  8  ods. 2 písm. b)  bod  2 zákona o IPKZ  - konanie o povolenie 
uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu, 

- podľa  §  8  ods. 2 písm. b)  bod 3 zákona o IPKZ  - konanie o povolenie na 
uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb  alebo zariadení alebo na vykonávanie 
činností,  ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,  

 
c) v oblasti odpadov 

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v nadväznosti na § 
7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- podľa  §  8  ods. 2 písm. c)  bod 10 zákona o IPKZ – vydávanie vyjadrení 
v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva. 

 
d) v oblasti ochrany zdravia ľudí 

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ - konanie o zmene v užívaní 
stavby, 

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona o IPKZ -  na zavedenie nových                      
technologických alebo pracovných postupov. 

           
e)  v oblasti ochrany prírody a krajiny vydávanie vyjadrení k vydaniu 

- podľa  §  8  ods. 2 písm. h)  bod  1 zákona o IPKZ – stavebného povolenia na 
stavbu a, na zmenu stavby. 

 
f) konanie o dodatočnom povolení stavby  

              -  podľa § 88a stavebného zákona 
 

Súčasťou integrovaného povolenia, o ktoré sa žiada, bude v zmysle § 8 ods. 3 zákona                
č. 254/2003 Z. z. o IPKZ  konanie o zmene stavby pred jej dokončením. 
 
B.2.1. Názov stavebníka  KOVOZINK, a. s. 
B.2.2. Právna forma akciová spoločnosť 
B.2.3. Adresa sídla stavebníka  Cipová ulica, 049 25 Dobšiná 
B.2.4. Druh stavby priemyselná prevádzka 
B.2.5. Účel stavby výrobná hala pre pozinkovňu plechov (pôvodne: sklad hutného 

materiálu) 
B.2.6. Miesto stavby Kraj:   Košický 

Okres: Rožňava 
Katastrálne územie: Dobšiná, Vyšná Slaná 
Adresa prevádzky: Cípová ulica, 049 25 Dobšiná 

 Areál KOVOZINK, a.s.  
B.2.7. Stručný popis miesta stavby Je lokalizované v areáli KOVOZINK, a.s. nachádzajúcom sa v 

priemyselnej zóne v údolí rieky Slaná v katastrálnom území mesta 
Dobšiná a obce Vyšná Slaná.  
 

B.2.8. Predpokladaný termín 
dokončenia stavby 

31.12.2009 
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B.2.9. Parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku, 
s uvedením vlastníckych 
alebo iných práv podľa 
katastra nehnuteľnosti 

Prevádzka bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN C 765/3, 
765/6, 765/11, 765/12, 765/13, 765/14  v katastrálnom území 
Vyšná Slaná a  na pozemkoch parc. č. KN C 7101/37, 7101/38, 
7101/42 a 7101/45 v katastrálnom území Dobšiná.  
Dotknuté pozemky sú vo vlastníctve KOVOZINK, a.s.  

B.2.10. Parcelné čísla susedných 
pozemkov a susedných 
stavieb alebo súvisiacich 
pozemkov, s uvedením 
subjektov, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva 
k týmto pozemkom 

Všetky okolité pozemky s výnimkou pozemku parc. č.  KN C 
765/1 v katastrálnom území Vyšná Slaná sú vo vlastníctve 
KOVOSTROJ, s.r.o. Dobšiná. K predmetnému pozemku majú 
vlastnícke práva tieto osoby: 
Bezek Ondrej, Rejdová 55 
Molčan Ján, Rejdová 56 
Bezeková Mária, Rejdová 2 
Bezek Ján, Rejdová 2 
Krišťáková Mária, Rejdová 230 

 
B.2.11. Názov (meno) projektanta 1. Ing. Ľudovít Tvrdoň  (Istrometal, a.s.)       

2. Ing. Lucia Koščová (Istrometal, a.s.)        
3. Ing. Ľubomír Nagy (Enexis Košice, s.r.o.) 
4. Ing. Florián Raček (AD Technika) 
5. Ing. Karol Šašala (StavSystem.sk, a.s.) 
6. Ing. Bohuš Málik 

B.2.12. Sídlo (adresa) projektanta 1. Istrometal, a.s. Letná 40, 040 01 Košice 
2. Istrometal, a.s. Letná 40, 040 01 Košice 
3. Enexis Košice, s.r.o., Belehradská 11, 040 13 Košice 
4. AD Technika, Bielocerkevská 29, 040 22 Košice 
5. StavSystem.sk, a.s., Sliačska 3, 040 11 Košice 
6.  AQUAFLOT spol.s.r.o.,Sitárska 8, 949 05 Nitra 
 

B.2.13. Dodávateľ stavby KOVOZINK, a.s., Cípová ul., 049 25 Dobšiná 
 
 

B.2.14. Členenie stavby na stavebné 
objekty 

SO 027/1  - Kanalizácia chemická 
SO 050 - Výrobná hala (zmena stavby pred dokončením – 

pôvodne: Sklad hutného materiálu) 
SO 050-1 Prístrešok stáčania kyselín 
SO 53.1 - Vonkajší STL rozvod plynu 
SO 53.4 – Vnútorný plynovod pre TG 
 

B.2.15. Členenie stavby na 
prevádzkové súbory 

PS 01  - Pozinkovacia linka 
PS 02 - Dopravné a manipulačné zariadenia 
PS 03 - Pomocné prevádzky 
PS 04 - Kyselina – stáčanie, skladovanie, príprava 
PS 05 - Zemný plyn (rieši SO 53.1 a SO 53.4) 
PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 07 - Náhradný zdroj elektrickej energie 
PS 08 - VN prípojka a trafostanica 
PS 09 - Čistička odpadových vôd 
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C.  ÚDAJE O PREVÁDZKE A JEJ UMIESTNENÍ  
 
C.1. Informácie o povoľovanej prevádzke  
 

C.1.1. Názov prevádzky a variabilný symbol Nepretržitá zinkovacia linka mokrým zinkovaním 
Variabilný symbol:  

C.1.2. Adresa prevádzky Cipová ulica, 049 25 Dobšiná 
C.1.3. Umiestnenie prevádzky Kraj:   Košický 

Okres: Rožňava 
Katastrálne územie: Dobšiná, Vyšná Slaná 
Adresa prevádzky: Cípová ulica, 049 25 Dobšiná 
Areál KOVOZINK, a.s.  

 
C.1.4. Počet zamestnancov Celkový plánovaný počet zamestnancov je 47 

pracovníkov, z toho 38 robotníkov a 9 technicko-
hospodárskych pracovníkov. 

C.1.5. Dátum začatia a predpokladaného 
ukončenia činnosti prevádzky 

Predpokladaný začiatok prevádzky: 
1/2010 
Predpokladaný koniec prevádzky: - 
 

C.1.6. Kategória činnosti, do ktorej prevádzka 
spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ 

2.3.c) Prevádzky na spracovanie železných kovov – 
nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov 
so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej 
ocele za hodinu (navrhovaná hodnota 22 t). 

C.1.7. Hodnota príslušného rozhodovacieho 
parametra v danej kategórii (podľa 
prílohy č.1 zákona o IPKZ) 

2.3.c) - spracúvané množstvom väčšie ako 2 t surovej 
ocele za hodinu 
 

C.1.8. Projektovaná hodnota vyššie uvedeného 
rozhodovacieho parametra 

2.3.c) - spracúvané množstvo 22 t surovej ocele za 
hodinu 
 

C.1.9. Projektovaná kapacita a ročný fond 
pracovnej doby 

Projektovaná kapacita:  
výroba 100 tis. t čiernych plechov vo zvitkoch za 
rok 

Ročný fond pracovnej doby:   
   3 zmeny                             
   6 dní v týždni  

Nominálna hodinová výroba 
čiernych plechov vo zvitkoch:   22 t 
 

  Čistý prevádzkový čas za rok:   4545 hodín  
 

C.1.10. Spôsob prevádzkovania stála výroba jedného druhu výrobku  
 

C.1.11. Kategorizácie zdrojov znečisťovania 
ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 
706/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 
410/2003 Z. z. 

Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia - kategória: 
2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov 
2.9.1  Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov 
a súvisiace činnosti (bez používania organických 
rozpúšťadiel)  
- nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev 
a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele 
v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg 
za hodinu väčšou ako 1000 kg. (projektovaná 
spotreba zinku 1300 kg) 
 
Bližšie údaje k tejto kategorizácii sú poskytnuté  
v časti E) žiadosti. 
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C.1.12. Hodnotenie vplyvu prevádzky na 
životné prostredie 

Navrhovaná činnosť nie je predmetom posudzovania 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov - rozhodnutie Obvodného úradu ŽP 
Rožňava č. 2008/00123 zo dňa 17.3.2008. 
 

C.1.13. Cezhraničné vplyvy Nie sú 
 
 
 
C.2. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 
 
 

C.2.1. Územné rozhodnutie Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

SP 19/2008-02, Vyšná Slaná 
5.3.2008 

C.2.2. Stavebné povolenie Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

SP 110/2008-02, Vyšná Slaná 
13.6.2008 – „Rozšírenie skladov 
hutného materiálu“ 
 
Zmena stavby pred dokončením na 
„Výrobná hala“ pre umiestnenie 
technologickej linky „Nepretržitá 
zinkovacia linka mokrým 
zinkovaním“ (rozsah zmeny objektu 
SO 050 súčasťou Súhrnnej technickej 
správy Arch. č. 1924.B-1) 
 
DP 122/2008- 02 
30.5.2008 – SO 032/1 Cesty 
a spevnené plochy v rámci stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“ (Mesto Dobšiná) 
 
DP 111/2008- 02 
30.5.2008 – SO 032/1 Cesty 
a spevnené plochy v rámci stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“ (Obec Vyšná Slaná) 
 
2008/00602, ObÚ ŽP Rožňava 
29.5.2008 - Povolenie na 
uskutočnenie vodnej stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“ SO 024/1, SO 025/1, SO 
026/1 - vonkajší rozvod vody, 
kanalizácia dažďová a splašková 
 
417/2008/S4-V-Kk Úrad pre 
reguláciu železničnej dopravy 
18.4.2008 – stavebné povolenie pre 
SO 39 Predĺženie vlečky č. 11 a SO 
38 Odstránenie časti koľajovej vlečky 
č. 12, ktoré sú súčasťou stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“ 
 

C.2.3. Kolaudačné rozhodnutie Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 
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C.2.4. Parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku, 
s uvedením vlastníckych 
alebo iných práv podľa 
katastra nehnuteľnosti 

Prevádzka bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN C 
765/3, 765/6, 765/11, 765/12, 765/13, 765/14  v katastrálnom 
území Vyšná Slaná a  na pozemkoch parc. č. KN C 7101/37, 
7101/38, 7101/42 a 7101/45 v katastrálnom území Dobšiná.  
Dotknuté pozemky sú vo vlastníctve KOVOZINK, a.s.  

C.2.5. Parcelné čísla susedných 
pozemkov a susedných 
stavieb alebo súvisiacich 
pozemkov, s uvedením 
subjektov, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva 
k týmto pozemkom 

Všetky okolité pozemky s výnimkou pozemku parc. č.  KN C 
765/1 v katastrálnom území Vyšná Slaná sú vo vlastníctve 
KOVOSTROJ, s.r.o. Dobšiná. K predmetnému pozemku majú 
vlastnícke práva tieto osoby: 
Bezek Ondrej, Rejdová 55 
Molčan Ján, Rejdová 56 
Bezeková Mária, Rejdová 2 
Bezek Ján, Rejdová 2 
Krišťáková Mária, Rejdová 230 

 
C.2.6. Stručný popis lokality 

prevádzky 
Povoľovaná prevádzka je lokalizovaná v areáli KOVOZINK, 
a.s. nachádzajúcom sa v priemyselnej zóne v údolí rieky Slaná 
v katastrálnom území mesta Dobšiná a obce Vyšná Slaná.  
 

C.2.7. Členenie stavby na stavebné 
objekty 

SO 027/1  - Kanalizácia chemická 
SO 050 - Výrobná hala (zmena stavby pred dokončením – 

pôvodne: Sklad hutného materiálu) 
SO 050-1 Prístrešok stáčania kyselín 
SO 53.1 - Vonkajší STL rozvod plynu 
SO 53.4 – Vnútorný plynovod pre TG 
 

C.2.8. Členenie stavby na 
prevádzkové súbory 

PS 01  - Pozinkovacia linka 
PS 02 - Dopravné a manipulačné zariadenia 
PS 03 - Pomocné prevádzky 
PS 04 - Kyselina – stáčanie, skladovanie, príprava 
PS 05 - Zemný plyn (rieši SO 53.1 a SO 53.4) 
PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 07 - Náhradný zdroj elektrickej energie 
PS 08 - VN prípojka a trafostanica 
PS 09 - Čistička odpadových vôd 

 
 

 
    

C.3. Stručný popis prevádzky 
 
C.3.1. POPIS VÝROBNÉHO PROCESU  

 
 
Zinkovacia linka Bronx je kontinuálnou procesnou linkou.  
 
 
Hlavné úseky linky: 
- Vstupný úsek 
- Procesný úsek 
- Výstupný úsek 
 

Vstupný a výstupný úsek sú prevádzkami s režimom štart/stop, zatiaľ čo procesný úsek je 
kontinuálny. 
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C.3.2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA   

  
Nepretržitá zinkovacia linka mokrým zinkovaním je komplexné zariadenie, ktoré tvoria 

jednotlivé technologické úseky pozostávajúce zo zariadení podrobne opísaných v časti 6.3.12 
Technickej správy PS 01, Arch. č. 1924.E.01. Sumarizácia týchto zariadení sa v žiadosti 
neuvádza z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.  

 
 

C.3.3. POPIS STAVEBNÉHO RIEŠENIA 
 

Prevádzka je situovaná v dvojloďovej hale. 
Loď A-B je určená na zásobovanie a expedíciu. Na plochách budú uskladnené zvitky čiernych 
plechov, kovové a niektoré pomocné materiály pre pozinkovanie a hotové pozinkované zvitky 
určené na expedíciu. Do haly je prístup nákladným automobilom aj železničnou vlečkou. 
Loď B-C je určená pre umiestnenie pozinkovacej linky a pomocných prevádzok – miestností, 
skladov a pod. – vstavkov pri rade „C“ haly. 

 Stavebný objekt – Výrobná hala s navrhovanou technológiou „Nepretržitá zinkovacia 
linka mokrým zinkovaním“  je umiestnená v areáli firmy Kovozink, a.s., južne od jestvujúceho 
skladu zvitkov a juhozápadne od jestvujúcej kompresorovej stanice firmy Kovostroj, s.r.o. 
Dobšiná. 

 Uvedená stavba bola ako povolená stavba  „SO 050 – Sklad hutného materiálu“ firmy 
Kovostroj, s.r.o. Dobšiná určená pre zvýšenie skladovej kapacity vstupného hutného materiálu 
vo zvitkoch a pred jej dokončením sa mení účel jej využitia. Projekt zmeny účelu stavby zo 
skladovej haly na výrobnú halu s osadením technológie „Nepretržitá zinkovacia linka mokrým 
zinkovaním“ rešpektuje platné stavebné povolenie.  

 
●  Rozsah zmeny účelu objektu – Objektová skladba 

SO 050- Hala  - Rozsah zmeny daného objektu : 
 

 
Technologické základy linky 

Vybudovanie základov pre technologické zariadenia pozinkovanej linky osadené v rámci 
PS 01. Ide o železobetónové konštrukcie pre stroje a zariadenia linky. V rámci tejto časti sa 
zrealizuje aj základová konštrukcia pre Náhradný zdroj elektrickej energie riešeného v rámci 
PS 07. 

 
Vstavky 

V danom objekte budú vybudované vstavky s účelom pomocných prevádzok riešených 
v PS 03, PS 07 ako sú  sklady, elektrorozvodňa, trafostanica, ČOV, sprchy a podobne. Vstavky 
budú vo situované pri rade „C“ haly. Vstup do vstavkov bude z haly a z vonkajšej južnej strany 
objektu dverami a vrátami. Vetranie bude zabezpečené nútené podľa typu a charakteru 
prevádzky. Vstavky budú temperované.  

 
Podlahy a energokanály v podlahe  

Pre nový druh účelu sú k strojom a zariadenia navrhnuté nové kanály v ktorých budú 
vedené média. Využívania časť haly na skladovanie bude v podlahe dilatovaná v miestach 
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určených dodávateľom technológie. Energokanály budú železobetónové odizolované proti 
vode, kryté rebrovaným plechom.  

 
Zmena opláštenia   

Zmena pozostáva z rešpektovania požiadaviek na vytvorenie vstavkov na južnej strane 
objektu SO 050. Redukuje sa počet okien, ktoré strácajú význam. 

 
 SO 050- 1 Prístrešok stáčania kyselín 

V objekte je riešená plocha pre stáčanie kyselín krytá prístreškom. Kyselina sa bude 
privážať v automobilových cisternách. Cisterna bude odstavená pod prístreškom nad stáčacou 
stáčacou plochou a pomocou čerpadiel sa prečerpá do nádrží uložených vo vstavku. Stáčacia 
jama je navrhnutá z monolitického železobetónu s vyspádovaním dna do záchytnej šachty 
s kyselinovzdornou izoláciou stien, dna a šachty v zložení Sikafloor 380 a Sikafloor 94. 
Prekrytie jamy je navrhnuté plastovými roštami. 

 
SO 027/1 Kanalizácia chemická 

Objekt rieši odkanalizovanie chemicky znečistených látok od výrobnej linky do 
novovybudovanej ČOV. 
 
SO 053. 1 Vonkajší STL rozvod plynu 

Pre potreby nového účelu je zmena trasovania STL rozvodu plynu, ktorý bude vedený 
z regulačnej stanice plynu čiastočne v zemi a čiastočne po južnej strane fasády haly do haly. 

 
SO 053. 4 Vnútorný plynovod pre TG 

Objekt rieši napojenie zariadení technologickej linky plynom.  
 

 
 
D.  ZOZNAM   SUROVÍN,   POMOCNÝCH   MATERIÁLOV   A   ĎALŠÍCH LÁTOK 

A ENERGIÍ, KTORÉ SA V PREVÁDZKE POUŽÍVAJÚ ALEBO VYRÁBAJÚ 
 

 
D.1. Zoznam základných surovín 

 
Bilancia surovín 
Ročná výroba: 100 tis t/rok plechových zvitkov 
Nominálna hodinová výroba: 22 t/h 
Čistý prevádzkový čas: 4545 h/rok 
 
Nominálne rozmery pásu (použité pre nasledujúce spotreby) – reprezentant: 
- šírka pásu: 1000 mm 
- hrúbka plechu: 1 mm 
- plocha pre nomin. výrobu (obe strany): 5641 m2/h 

 
materiál požiadavka spotreba merná 

jednotka 
kg/rok m3/rok 

 
MWh/rok 

Zinok  1300 kg/h 5 909 091   
Olovo  39 kg/h    177 273   
Hliník  144 kg/24 hod.      27 273   
Antimón  17,7 t/rok     17 700   
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Cín  17,7 t/rok     17 700   
Alkali  0,50 l/t     50 000   
Kyselina 
chlorovodíková 

10-15 % 
koncentrácia 

2,00 l/t    200 000   

Tavidlo  3,50 l/t    350 000   
Konzervačný 
olej 

 1,00 mg/m2      25 641   

Pasivačné 
činidlo 

 150 mg/m2       3 846   

Uhlík  80 mg/m2       2 051   
Čerstvá voda pitná voda 

bez úprav 
5,83 l/min  1 590  

Odtok z alkali 
nádrže 

 3 l/min  818  

Odtok 
z teplého 
oplachu nádrže 

 0 l/min  0  

 1 l/min  273  Odtok 
z kaliacej 
nádrže 
 
Zadanie pre 
čističku 

 5 l/min  1 364  

DEMI voda max 20 
m3/s, zásoba 
2 m3 

9 m3/rok  9  

Stlačený 
vzduch 

bez úprav, 
bez čistenia, 
bez sušenia 

4 m3/min pri 
tlaku 6 bar 

 1 090 909  

Zemný plyn 3 bar 630 m3/h pri 
tlaku 1 bar 

 2 863 636  

Elektrická 
energia 

Operačná 
energia 

1600 kW   7 272, 727 

Elektrická 
energia 

Inštalovaná 
energia 

 kVA    

Záložný zdroj 
elektrickej 
energie 

 200 kW    

 
Pri procese výroby nedochádza k chemickému pretváraniu materiálov. Princípom je nanášanie 
roztaveného zinku na povrch čierneho plechu. 
 
 
D.2.  Zoznam  pomocných  materiálov  a   ďalších  látok,   ktoré  sa   v  prevádzke 

používajú 
 

Hlavným materiálom vstupujúcim do technológie výroby budú plechové pásy valcované 
za studena, ktoré budú dodávané externe. Pre ich úpravu a konečnú podobu produktov bude 
potrebný komplex chemikálií, ktoré sa budú zúčastňovať v procesoch čistenia v pozinkovacej 
linke, tiež drobný konštrukčný materiál, ktorý bude využívaný v procese finálnej montáže a 
rôzne druhy chladiacich, mazacích a prezervačných olejov nutných pre prevádzku jednotlivých 
strojov. Všetky surovinové zdroje dodávané do závodu budú odoberané od externého 
dodávateľa. 
 
Materiál     ročná spotreba v tonách 
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______________________________________________________ 
POMOCNÉ LÁTKY       
Kyselina chlorovodíková   200 
Tavidlo     350 
Konzervačný olej    25,6 
Pasivačné činidlo    3,85 
DEMI voda     9  
Technologická voda               1 590 
 
 
STAVEBNÉ MATERIÁLY 
Všetok stavebný materiál (betónové priemyselné dlažby a obklady, keramické výrobky, 
železoizolácie, montované diely, krytiny, drevo, plastové výrobky, sklo, elektroinštalačný 
materiál a pod.) pre výrobné priestory prevádzky zabezpečí dodávateľská organizácia. 
 
 
D.3. Zoznam medziproduktov a výrobkov 
 

Medziprodukty nevznikajú. Výrobok môžeme charakterizovať ako množstvo povrchovo 
upraveného oceľového pásu – max. 100 tis. t/rok. 
 
 
D.4.  Zoznam  energií  v prevádzke   vyrábaných   a používaných   (vrátane palív, 

médií a pohonných  hmôt) 
 
 
 
D.4.1. SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 

Spotreba elektrickej energie počas výstavby objektov prevádzky sa predpokladá o 
príkone 120 kW a bude odoberaná z vnútroareálových rozvodov závodu Kovostroj, s.r.o. 
Dobšiná. 

 
Elektrická energia pre prevádzku bude odoberaná z novovybudovanej trafostanice. Bude 

potrebná pre prevádzku technologických zariadení, osvetlenia ako aj pre vzduchotechniku. 
 
Bilancia spotreby elektrickej energie: 
  
Celková bilancia spotreby technológie a pomocných prevádzok a vlastná spotreba stavebných 
objektov je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 

 Tabuľka energetickej bilancie 

Výkon 
inštal. 
(kW) 

Koeficient 
súčasnosti 
(β) 

Výkon 
potr. 
(kW) 

Prúd 
potrebný 
(A) 

           
1. Technológia Bronx 2286 0,7 1600 3083 
 Osvetlenie linky 20 1 20 39 
 Klima elektrorozvodne 13 0,8 10 20 
2. Stavebná elektrika:    0 
  osvetlene haly 30 1 30 58 
  zásuvkové skrinky 200 0,4 80 154 
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  prístavky - osvetlenie, zásuvky 20 0,8 16 31 
3. ČOV  55 1 55 106 
4. Žeriavy     0 
  3 x 28 kVA 75 0,33 25 48 
  13+16,6 kVA 25 0,5 13 24 
5. Vstavky     0 
  kyseliny - 2 x miešanie po 7,5 kW 15 1 15 29 
  osvetlenie vstavkov   6 0,7 4 8 
  zásuvky 8 x 32A  32 0,5 16 31 

  
SAHARA - el. dohrev v kyselin. 
miest. 10 1 10 19 

 MEDZISÚČET 2787  1894 3649 
7. Rezerva 10% 279   189 365 

 
CELKOVÁ SPOTREBA:     
  Inštalovaný výkon Pi 3066 kW 
  Potrebný výkon Pp 2083 kW 
  Potrebný prúd Ip 4014 A 

    Potrebný inštalovaný výkon zdroja 2604 kVA 
  

Potrebný inštalovaný  výkon zdroja je cca 2600 kVA. V trafostanici budú inštalované 2 ks 
vn/nn transformátorov 22kV/0,4kV, každý o inštalovanom výkone 1600 kVA. 
 
Ročná spotreba elektrickej energie 
Ap = Pp × tp × β = 2083 kW × 4545 × 0,7 = 6 627 MWh/rok 
Pp  - potrebný príkon 
tp  - ročný časový fond 
β1 - koeficient využitia ročného časového fondu 
β2  - koeficient využitia príkonu počas roka 
 
 
D.4.2. SPOTREBA PLYNU 
 

Výstavba prevádzky povrchovej úpravy plechových pásov nevyžaduje dodávku plynu. 
Pre prevádzku bude plyn odoberaný z novovybudovanej regulačnej stanice VTL/STL firmy 
Kovostroj, s.r.o. Dobšiná. Zariadenie je navrhnuté pre zemný plyn tranzitný, ktorý je dodávaný 
z distribučnej siete a má výhrevnosť 35,82 MJ/m3.  

 
Plyn sa bude používať na nasledujúce účely: 

- pre potreby technológie (vykurovanie pece pre zinkovanie, vykurovanie sušiarní, ohrev 
vody pre čistenie pásov),  

- vykurovanie, dodávka tepla a príprava TÚV.  
 

TECHNOLÓGIA 
Vnútorný rozvod plynu je navrhnutý pre technologické účely. Predpokladaný odber 

zemného plynu pre technológiu je nasledovný: 
 

Príkon Výkon Odber Technologické 
zariadenie kW kW max. m3/h m3/rok 

Poznámky 

Alkalická vaňa 
1 

512 465 49 222 705 poz. č. 16 

Alkalická vaňa 
2 

512 465 49 222 705 poz. č.  18 
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Horúci oplach  512 465 49 222 705 poz. č.  20 
Vzduch. sušič 134 124 13 59 085 poz. č.  21 
Pec predhrevu 1830 1710 180 818 100 poz. č.  35 
Pec a  odťah 
pece zink. vane 

2350 2204 232 1 054 440 poz. č.  36 

Sušič chemickej 
výroby 

550 513 54 245 430 poz. č.  62 

Spolu 6400 5946 626 2 845 170  
Rezerva cca 30% 188   
Celkom 814 3 423 294  
 
Jedná sa o technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so 
súhrnnou spotrebou plynu  814 m3/h. 

 
 

VYKUROVANIE 
Bližšie údaje sú poskytnuté v časti E.1.1. žiadosti. 

 
Súhrnný prehľad o predpokladanom odbere zemného plynu je nasledovný: 
 

Príkon Výkon Predpokladaná spotreba  
kW kW max. m3/h max. m3/rok 

Poznámky 

technológia 6400 5946 626 2 845 170 7 ks techn. odb. 
vykurovanie      
- hala   658 632 64 125 000 29 ks 

infražiaričov 
- vstavky  82 74 8 10 000 kotly 2 ks: 

37 kW 
37 kW 

- prístavky 57 52 6 9 000 kotly 2 ks: 
30 kW 
22 kW 

Spolu 7197 6704 704 2 989 170  
Rezerva cca 30%           211    
Celkom           915    
 
D.4.3. VZDUCH  
 

Vzduch bude využívaný vzduchotechnickými zariadeniami, ktoré zabezpečujú výmenu 
vzduchu vo výrobných a prevádzkových priestoroch a korigujú straty tepla.  

Výrobná linka ovplyvňuje celkové pomery vetrania v halách. Vzduchotechnické 
zariadenie, ktoré je  priamou  súčasťou linky odvádza odsávaný vzduch (nad vaňami 
a niektorými zariadeniami  linky sú  inštalované  odvádzacie zákryty) a  v  niektorých  
prípadoch aj  spaliny  potrubiami  mimo halu. Aktívne  odsávané  budú  aj  výrobné  priestory 
chemických a mechanických  úprav.  Priestory  pozinkovacej linky  budú odsávané  vzduchom  
o  prietoku 37 860 m3/h.  Výrobná linka potrebuje pre prevádzku niektorých zariadení prívod 
vzduchu. Prívod sa vyžaduje pre ohrievacie horáky, pre sušičky, pre chladiacu vežu.  

 
Pri nominálnom výkone chladenia  a so započítaním odvodu časti vzduchu mimo halu sa do 
haly privádza vzduch o prietoku cca 240 tis m3/h. V prevádzke bude realizovaná 
vzduchotechnika s 2,8-násobnou výmenou vzduchu  v objeme celej dvojloďovej haly. 
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D.4.4.  SPOTREBA VODY (PITNEJ A TECHNOLOGICKEJ)  
 

PITNÁ VODA 
Zásobovanie povoľovanej prevádzky pitnou vodou bude zabezpečené spoločnosťou 

Kovostroj, s.r.o. Dobšiná na základe zmluvného vzťahu. Do výrobného areálu spoločnosti 
Kovozink, a.s. sa voda dopraví potrubím. Návrh pôvodného zásobovania vodou stavby 
„Rozšírenie skladov hutného materiálu zostáva bez zmeny. V rámci zmeny stavby je navrhnutý 
rozvod k umývadlám a hotovostným sprchám. Voda bude potrebná aj pre sociálno-hygienické 
zariadenia. 
 
Bilancia spotreby pitnej vody: 
- základné údaje: 47 pracovníkov, 4 zmenná prevádzka 
 

Priemerná denná 
spotreba vody - Qp 

Max. denná potreba 
vody - Qd 

 

v l/s v l/deň v l/s v l/deň 
Pitná voda 
 

0,12  10 340  0,162  13 997 

 
Priemerná denná spotreba vody Qp:  47 prac. x  220 l/prac./deň = 10 340 l/deň = 0,12 l/s 
Maximálna denná potreba vody Qd:  0,12 x 1,35 = 0,162 l/s 
 
 
TECHNOLOGICKÁ VODA 

V technologickom procese bude voda využívaná prevažne v rámci pozinkovacej linky – 
pre jednotlivé nádrže technologickej linky, na prípravu alkalických a kyselinových roztokov. 
Minimálnu časť technologickej spotreby predstavuje oplachovanie, kalenie, chladenie. Ďalšie 
využitie technologickej vody: ako náplň absorbčného odlučovača, v mechanickej časti 
prevádzky, umývanie priestorov a pod.  

Technologická voda pre potreby linky sa bude odoberať zo spoločného rozvodu požiarnej 
vody. Kvalita priemyselnej vody zodpovedá pitnej vode. V rámci zmeny stavby je riešený 
rozvod k novým odberným miestam (umývadlám, sprchám vo výrobnej časti haly, prívod vody 
pre ČOV umiestnenej vo výrobnej hale a k prevádzkam požadujúcim vodu pre jednotlivé 
oddelenia výrobnej linky). 
 
Potreba požiarnej vody: 7,5 l/s 
 
Bilancia spotreby technologickej vody: 
 

Max. denná spotreba vody  Max. ročná spotreba 
vody 

 

v l/s v l/deň v m3/h v m3/deň v m3/rok 
Technologická 
voda 

1,47  127 200  5,3 180,2 1590 

 
 
DEMI VODA 

Rozvody DEMI vody sú súčasťou linky. DEMI voda bude uložená vo veľkoobjemových 
kontajnerov (cca 1 m3) v sklade DEMI vody. Napojenie linky bude priamo zo skladu. Voda 
bude potrubím plnená do linky. Požaduje sa vodivosť max 20 mS a spotreba cca 9 m3/rok. 
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D.4.5.  SPOSOB ZABEZPEČENIA ENERGIÍ 
 
Energie potrebné pre prevádzku sa zabezpečia takto: 
 
Elektrická energia:       novou prípojkou 22 kV 
Stlačený vzduch:          z jestvujúcich zdrojov Kovostroj, s.r.o. 
 
Technologická voda:    z jestvujúcich zdrojov Kovostroj, s.r.o. 
Zemný plyn:                 z jestvujúcich zdrojov Kovostroj, s.r.o. 
 
 
 
E. OPIS MIEST PREVÁDZKY, V KTORÝCH VZNIKAJÚ EMISIE A ÚDAJE 

O PREDPOKLADANÝCH MNOŽSTVÁCH A DRUHOCH EMISIÍ DO 
JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPOLU S OPISOM 
VÝZNAMNÝCH ÚČINKOV EMISIÍ A ĎALŠÍCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A NA ZDRAVIE ĽUDÍ 

  
 
E.1. Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia, 

zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania resp. 
zachytávania 

 
Emisie znečisťujúcich látok vznikajú spaľovaním zemného plynu v plynových 

teplovzdušných jednotkách. Emisie ďalej vznikajú  z prevádzky technológie povrchových 
úprav, kde sú funkčné vane odsávané a odpadový vzduch je vyvedený do ovzdušia odsávacou 
vzduchotechnikou v  samostatných trasách. 

Z hľadiska ovplyvňovania kvality ovzdušia budú v súvislosti s prevádzkou zinkovacej 
linky pôsobiť nasledujúce zdroje znečisťovania ovzdušia: 
 
 
E.1.1. VYKUROVANIE 

 
Vykurovanie vstavkov a prístavkov 
Vykurovanie vstavkov zinkovacej linky, vstavaných do haly vedľa obvodovej steny, je 

zabezpečené dvoma kotlami s výkonom 2 x 37 kW o celkovom výkone 74 kW . Vykurovanie 
prístavkov je riešené prostredníctvom dvoch kotlov s výkonmi 30 kW a 22 kW o celkovom 
výkone 52 kW. 

Kotly umiestnené v prístavkoch sú navrhnuté do výklenkov v príručnom sklade na 
prízemí. Spaliny od kotlov budú odvádzané v oboch prístavkoch dymovodmi s priemerom 130 
mm a s vyústením nad strechu do vonkajšieho prostredia, vo výške najmenej 5,00 m. 

Spaliny od kotlov vo vstavkoch budú odvádzané dymovodmi s priemerom 130 mm a 
s vyústením cez obvodový plášť bočnej steny do vonkajšieho prostredia, vo výške najmenej 
5,00 m. 

 
 
Vykurovanie haly  
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Vykurovanie haly v časti A (priestor technológie) je v súlade s platným stavebným 
povolením riešené plynovými infražiaričmi supraSchwank 30 s výkonom 23,1 kW a spotrebou 
2,32 m3/h v počte  9 ks – súhrnne o výkone 207,9 kW.  

Odvod zmesi spalín z tejto časti haly je riešený ventilátormi zabudovanými do štítových 
stien pod hrebeňom väzníka haly, a to nad infražiaričmi. 

Vykurovanie haly v časti B (priestor skladu) je v súlade s platným stavebným povolením 
riešené plynovými infražiaričmi ecoSchwank 26 s výkonom 26 kW a spotrebou 2,31 m3/h 
v počte  8 ks (spolu 208 kW) a infražiaričmi ecoSchwank 18 s výkonom 18 kW a spotrebou 
1,81 m3/h v počte  12 ks (spolu 216 kW), súhrnne o výkone 424 kW.  

Odvod zmesi spalín z tejto časti haly je riešený strešnými ventilátormi. Žiariče môžu byť 
v prevádzke iba s chodom ventilátorov. Celkový odvod zmesi spalín a vzduchu zabezpečený 
prostredníctvom 4 ks ventilátorov je 5000 m3/h. 
 
Pri správnej technologickej prevádzke a vzhľadom na použité palivo (zemný plyn) budú emisie 
nevýznamné. Odvádzanie spalín z vykurovania žiaričmi bude spĺňať základné požiadavky pre 
zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok. 
 
 
 
E.1.2. TECHNOLOGICKÝ CELOK 

Technologický celok obsahuje stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným 
menovitým tepelným príkonom 5880 kW. Bližšie údaje v časti D žiadosti. 
 
Sekcia čistenia povrchu plechu - Komín V1  
FUME SCRUBBER STACK  - prietok vzduchu 15 300 m3/h 

 
Horáky pre alkalické vane č. 1 a 2 – nádrž s alkalickou látkou odstráni z pásu olej 

a pevné látky systémom luhových roztokov s vysokou rýchlosťou, ktoré sú zoskupené tak, aby 
zabezpečili kompletné pokrytie pásu súčasne na hornom, ako aj na dolnom povrchu. Obsah 
nádrže je zahrievaný plynom na rozsah teploty medzi 60 °C až 80 °C; 

– výkon horákov: 2 ks x 465 kW,  
– spotreba horákov: 2x 49 m3/h plynu. 

 
Odvod alkalických výparov z alkalickej vane č. 1 a 2 – odstránenie všetkej vytvorenej  

pary a výparov z vody, ktoré sa sústreďujú v nádrži. K hornej časti každého stupňa je 
pripevnený jeden zberný kanál s nútenou ventiláciou. Prietok vzduchu je 5100 m3/h. 
 

Vaňa horúceho vodného oplachu – nádrž na odstraňovanie nadbytočného alkalického 
roztoku na páse ešte pred vstupom do ťažných valcov. Obsah nádrže je zahrievaný plynom na 
rozsah teploty v rozmedzí 60 °C až 70 °C; 

- výkon horáka: 1 ks x 465 kW, 
- spotreba horákov: 49 m3/h plynu. 
Kyslosť dymu je do 10 pH. 

 
Vzduchová sušička č. 1 – odvod spalín horáka 
- výkon horáka: 1 ks x 124 kW, 
- spotreba horákov: 13 m3/h plynu. 
 
Odťahové potrubie kyselinovej vane – spolu s ventilátorom zabezpečí odvod 

kyselinových výparov z vane kyselinového oplachu mimo halu. Prietok vzduchu je 10 200 
m3/h.  
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Nádrž na opláchnutie studenou vodou – výpary kyseliny chlorovodíkovej s max. 

koncentráciou do 15 %. 
 
 

Organizované 
miesto úniku 

Znečisťujúca 
látka 

Zatriedenie ZL Emisie 
max. 
mg/m3 

Prietok 
vzduchu 
v m3/h 

Hmot-
nostný 
tok kg/h 

Emisný 
limit 
mg/m3 

V1 – Komín, 
sekcia čistenia 
povrchu plechu 
 
Priemer 
bodového alebo 
plocha plošného 
miesta 
vypúšťania (m): 
priemer 0,9 m 
 
 
Výška 
vypúšťania (m): 
18,05 m 

Kyselina 
chlorovodíko
vá, HCl 

II. Ostatné znečisťujúce 
látky, 3. Skupina 

znečisťujúcich látok - 
anorganické znečisťujúce 

látky vo forme plynov 
a pár, 3. podskupina: 
anorganické plynné 

zlúčeniny chlóru 
vyjadrené ako HCl 

30 

15300 

0,459 30 

 

 

Sekcia predhrevu – Komín V2 
PREHEATER FUNE STACK – prietok vzduchu 2010 m3/h 
 

Pec predhrevu – pec vykurovaná plynovými horákmi až na možnú teplotu 1200 °C, 
bude pozostávať z väčšieho počtu sekcií, pričom v dolnej sekcii bude päť horákov a v hornej 
sekcii budú štyri horáky. Spaľovací systém: cez stenu telesa pece bude pripevnených devät 
horákov, štyri v hornej časti a päť v dolnej časti. Dúchadlo spaľovania, priamo napojené na 
18,5 kW motor bude umiestnené pri peci a rozvodné potrubie k nemu. Zapaľovací plyn bude 
odoberaný z hlavného prívodu, cez tlakový regulátor, manuálny uzatvárací ventil a solenoidom 
ovládaný poistný uzatvárací ventil ku každému horáku; 

- výkon horákov - 9 ks: 1710 kW, 
- spotreba horákov: 180 m3/h plynu. 
 
 

Organizované 
miesto úniku 

Znečisťujúca 
látka 

Zatriedenie ZL Emisie 
max. 
mg/m3 

Prietok 
vzduchu 
v m3/h 

Hmot-
nostný 
tok kg/h 

Emisný 
limit 
mg/m3 

CO I. Základné 
znečisťujúce látky 

100 0,201 100 V2 – Komín, 
predohrev 
 
Priemer 

NOx akoNO2 I. Základné 
znečisťujúce látky 

100 

2010 

0,201 200 
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bodového alebo 
plocha plošného 
miesta 
vypúšťania (m): 
priemer 0,5 m 
 
Výška 
vypúšťania (m): 
18,05 m 

TZL I. Základné 
znečisťujúce látky 

5  0,01 5 

 

 
Sekcia zinkovania – Komín V3  
GALVANIZING FUME STACK – prietok vzduchu 16 980 m3/h 
 

Odťah pozinkovacej vane – spolu s ventilátorom zabezpečí odťah výparov pozinkovacej 
vane mimo halu. 
 

Zariadenie tavenia zinku (opcia) – samostatné zariadenie na tavenie zinkových ingotov 
na zásobovanie hlavného galvanizačného kúpeľa. Toto zariadenie sa bude inštalovať ako 
doplnkové v prípade rozhodnutia investora. Pozostávalo by z kruhového oceľového telesa. 
Puzdro by bolo plne obložené izoláciou a žiaruvzdornými materiálmi. Dymovod by odvádzal 
odpadové produkty spaľovania do atmosféry.  

Kapacita: približne 7500 kg 
Prevádzková teplota: 450°C – 500°C, max. 550°C 
Spotreba: 1000 MJ za hodinu 
Pec by bola zahrievaná plynovým horákom a ovládanie teploty by sa uskutočňovalo cez 

termočlánok ponorného typu, ktorý je umiestnený v tavnej nádobe,  prípadne bude zabezpečený 
elektrický indukčný ohrev. 
 

 

Organizované 
miesto úniku 

Znečisťujúca 
látka 

Zatriedenie ZL Emisie 
max. 
mg/m3 

Prietok 
vzduchu 
v m3/h 

Hmot-
nostný 
tok kg/h 

Emisný 
limit 
mg/m3 

TZL II. Ostatné znečisťujúce 
látky, 2. Skupina 
znečisťujúcich látok - 
tuhé znečisťujúce látky 

20  20 V3 – Komín, 
Zinkovacia 
vaňa 
 
Priemer 
bodového alebo 
plocha plošného 
miesta 
vypúšťania (m): 
priemer 0,5 m 
 
Výška 
vypúšťania (m): 
18 05 m

Kyselina 
chlorovodíko
vá, HCl 

II. Ostatné znečisťujúce 
látky, 3. Skupina 
znečisťujúcich látok - 
anorganické znečisťujúce 
látky vo forme plynov 
a pár, 3. podskupina: 
anorganické plynné 
zlúčeniny chlóru 
vyjadrené ako HCl 

30 

16980 

0,5094 30 
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Amoniak, 
NH3 

II. Ostatné znečisťujúce 
látky, 3. Skupina 
znečisťujúcich látok - 
anorganické znečisťujúce 
látky vo forme plynov 
a pár, 3. podskupina:  
amoniak a jeho plynné 
zlúčeniny vyjadrené ako 
NH3 

18 0,3056 
 

30 

Zinok a jeho 
zlúčeniny 
 

II. Ostatné znečisťujúce 
látky, 2. Skupina 
znečisťujúcich látok – 
tuhé znečisťujúce látky, 
3. Podskupina: zinok 
a jeho zlúčeniny 
vyjadrené ako Zn 

5 0,0849 5 

18,05 m 

Olovo a jeho 
zlúčeniny 

II. Ostatné znečisťujúce 
látky, 2. Skupina 
znečisťujúcich látok – 
tuhé znečisťujúce látky, 
3. Podskupina: olovo 
a jeho zlúčeniny 
vyjadrené ako Pb 

0,50 

 

0,00849 neurčené 

 

 
 
Sekcia  dokončovacích operácií  – Komín V4 
FURNACE FUME STACK 1860 m3/h 

Pec a odťah pece zinkovacej vane – spaľovacie potrubné horáky, ventilátory a motory, 
dymovody, atd. budú umiestnené v betónovej jame pod úrovňou normálnej podlahy. 
Menovitý výkon 12 ton/hod (zinku).  

Horáky a ovládacie zariadenie: bude obsahovať 2 horáky namontované vedľa seba na 
čelnej doske pece. Zabudovaný je tu jeden 15 kW ventilátor, kompletný s motorovým 
modulačným tlmičom. Systém zapaľovania je automatický a pozostáva z iskrou zapaľovaného 
pilotného horáka pripevnenému ku každému horáku. Horúce plyny zo spaľovacej komory sa 
zmiešajú s recirkulačnými plynmi a sú sústreďované dvomi vysokoteplotnými ventilátormi 
umiestnenými na oboch stranách zostavy a  dodávajúcimi horúce plyny pozdĺž horných strán 
nádoby s roztaveným kovom, ktoré sa potom vracajú späť pozdĺž dolnej strany a základne, aby 
sa zmiešali s rozhorúčeným plynom a aby boli znovu recirkulované;  

- výkon horákov - 2 ks: 2204 kW, 
- spotreba horákov: 232 m3/h plynu. 
 
 

Organizované 
miesto úniku 

Znečisťujúca 
látka 

Zatriedenie ZL Emisie 
max. 
mg/m3 

Prietok 
vzduchu 
v m3/h 

Hmotnost
ný tok 
kg/h 

Emisný 
limit 
mg/m3 

CO I. Základné 
znečisťujúce látky 

100 0,186 100 V4 – Komín, 
pec 
 
Priemer 

NOx akoNO2 I. Základné 
znečisťujúce látky 

200 

1860 

0,372 200 
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bodového alebo 
plocha plošného 
miesta 
vypúšťania (m): 
priemer 0,72 m 
 
Výška 
vypúšťania (m): 
28,2 m 

TZL I. Základné 
znečisťujúce látky 

        5  0,01 5 

 
Komíny sú vyznačené aj na výkresoch PS 01 – Zinkovacia linka. 
 
 

Sušička chemického povlaku (chemickej výroby) – sušička osuší pás prúdom horúceho 
vzduchu nasmerovaným na obe strany pásu cez zostavu pretlakových komôr. Každý pretlakový 
systém bude mať nezávislé potrubie so spoločným systémom ohrevu, dúchadlom a tlmičom. 
Ohrev bude plynový;  

- výkon horákov: 513 kW, 
- spotreba horákov: 54 m3/h plynu.   
Emisie zo spaľovania plynu pre ohrev zariadenia budú vypúšťané do haly. 

 

 
E.2. Kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 

Prevádzka ako technologický celok – t.j. súhrn všetkých zariadení a činností v rámci 
funkčného celku a priestorového celku je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane 
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o 
technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname 
znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách 
zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov veľkým 
zdrojom znečisťovania  ovzdušia. 
 

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa 
prevádzka povrchovej úpravy plechových pásov  procesom mokrého zinkovania zaraďuje 
medzi veľké zdroje znečisťovania ovzdušia: 

 
2.9.1  Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania               
organických rozpúšťadiel) - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov 
a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg za 
hodinu väčšou ako 1000 kg.  
Nominálna hodinová výroba čiernych plechov vo zvitkoch predstavuje 22 t. Spotreba zinku pri 
pozinkovaní čiernych plechov pri nominálnych rozmeroch pásu - šírka: 1000 mm, hrúbka 10 
mm, plocha pre nomin. výrobu (obe strany): 5641 m2/hod. - je 1300 kg/hod. 
 
 
Súčasťou uvedeného veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sú: 
stredné zdroje znečisťovania ovzdušia: 
 
1.1.2. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW  
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- ohrev technologickej časti horákmi so súhrnným menovitým tepelným príkonom 5,88 MW 

Zoznam technologických zariadení obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 
je uvedený v časti D.4.2. žiadosti. 

 
- vykurovanie haly infražiaričmi v  počte 29 ks so súhrnných tepelným výkonom 631,9 kW 

resp. príkonom 658,22 kW.  Prehľad  infražiaričov je uvedený v časti E.1.1. žiadosti. 
 
malý zdroj znečisťovania ovzdušia: 
 
1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW  
  
-  vykurovanie vstavkov zinkovacej linky dvoma kotlami 2 x 37 kW o celkovom výkone tepla 

74 kW a vykurovanie prístavkov dvoma kotlami s výkonmi tepla 30 kW a 22 kW o 
celkovom výkone tepla 52 kW, so súhrnným tepelným výkonom 126 kW. 

 
 
 
E.3. Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd 
       Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania 
 
 
E.3.1. SPLAŠKOVÉ A DAŽĎOVÉ ODPADOVÉ VODY  

 
Počas prevádzky budú vznikať nasledovné typy odpadových vôd: 

- splaškové vody zo sociálnych zariadení (WC, sprchy), 
- dažďové vody z vonkajších spevnených plôch {parkoviská, komunikácie) a striech. 
 

Splaškové vody z prevádzok a sociálnych priestorov  budú odvádzané existujúcou 
splaškovou kanalizáciou žiadateľa, ktorej kapacita vyhovuje počtu pracovníkov  47 v  4 
zmennej prevádzke (9 + 2 robotníkov/1 zmena) s  napojením na areálovú  splaškovú 
kanalizáciu a ČOV,  prevádzkovateľom ktorých je KOVOSTROJ, s.r.o. Dobšiná. 

Dažďové vody  budú odvádzané zo strechy objektu skladovej haly vrátane prístavkov, 
prístrešku stáčania kyselín, ďalej z garáží (parc. č.  7101/21), skladu zvitkov, regulačnej stanice 
plynu a spevnených plôch a ciest, spolu o výmere 13 150 m2. Trasy dažďovej kanalizácie sú 
pripojené na areálovú dažďovú kanalizáciu a ČOV,  prevádzkovateľom ktorých je 
KOVOSTROJ, s.r.o. Dobšiná. 

 
Odvedené odpadové vody dažďové zo spevnených plôch, ktoré slúžia ako odstavné plochy pre 
nákladnú automobilovú dopravu, sú vedené do areálovej dažďovej kanalizácie cez odlučovač 
ropných látok  DHP 115E. 
Ostatné spevnené plochy v blízkosti výrobnej haly sú odvodňované cez existujúce vpusty 
vybavené zariadeniami na zachytávanie mechanických nečistôt, ako aj neemulgovaných olejov  
a ropných látok, zachytávaných na sorpčnej náplni – striž REO Fb. 

 
Predpokladané  množstvo splaškových vôd: 

Priemerné množstvo 
vypúšťanej vody 

Max.množstvo 
vypúšťanej vody 

 

v l/s v l/deň v l/s v l/deň 
Splaškové vody 0,162  13 997 1,021  88 214 



KOVOZINK a.s., Cípová ulica,  049 25  Dobšiná, tel. 055/6749336 
 

26 

 
 
Priemerná denná spotreba vody Qp:    47 prac. x  220 l/prac./deň =  0,12 l/s 
Maximálna denná potreba vody Qd: 0,12 x 1,35 = 0,162 l/s 
Priemerné množstvo splaškových vôd: 0,162 l/s 
Maximálne množstvo splaškových vôd: 0,162*6,3 = 1,021 l/s 
 
 
Predpokladané množstvo dažďových vôd: 
 

Množstvo dažďových vôd  
m3.deň-1   m3.rok-1   

Dažďové vody 
 

 28,44 10 379 

 
Absolútne množstvo dažďových vôd (V) je možné priblížiť výpočtom z plochy areálu             
(P - zastavané a spevnené plochy), priemerného ročného množstva zrážok (Z) v území a 
koeficientu odtoku 0,9 nasledovne: 
V = P x Z x 0,9 
V  = 13 150 x 0,877 x 0,9 = 10 379 m3.rok-1   

 
 
E.3.2. PRIEMYSELNÉ ODPADOVÉ VODY 

 
Odpadové vody z jednotlivých nádrží posudzovanej prevádzky sa odvádzajú do 

novovybudovanej čističky odpadových vôd pred ich vypustením do recipientu Slaná. Všetky 
potrubia sú súčasťou linky. Potrubia pre jednotlivé médiá budú z materiálov odolných 
dopravovanému médiu. Kompletné organizovanie odpadových vôd spadá do výrobného cyklu 
linky. Čistička odpadových vôd je predmetom samostatného PS 09.  

Odtok z ČOV bude zapojený do existujúcej areálovej kanalizácie s vyústením do 
recipientu Slaná. 

Produkcia priemyselnej odpadovej vody je 2,0 m3/h – t. j. 48 m3/den.  
 

Bilancia objemu priemyselných odpadových vôd: 
 
Zdroj  
 
 

Množstvo odpadovej 
vody - priebežne l / h 

Množstvo odpadovej 
vody - dávkovo l/x 
týždňov 

Prepočet celkového 
množstva m3/rok 

Vaňa alkalického 
oplachu č. 1 

180 7700 l/4 týždne 918 

Vaňa alkalického 
oplachu č. 2 

0 7700 l/8 týždňov 50 

Vaňa oplachu horúcou 
vodou 

0 2750 l/8 týždňov 18 

Vaňa kyselinového 
oplachu 

0 3800 l/8 týždňov  25 

Vaňa oplachu studenou 
vodou 

60 2600 l/8 týždňov  290 

Kaliaca nádrž 60 3700 l/6 týždňov  305 
Čistenie na výstupe 
(DEMI) 

0 1100 l/6 týždňov  10 

SPOLU   1 615 m3/rok 
Celkové množstvo odpadových vôd je vypočítané pre nominálnu výrobu 100 kt plechu za rok. 
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Všetky znečistené roztoky a vody z uvedených nádrží vrátane kalov sa po použití 

odvádzajú buď priebežne alebo dávkovo prípadne oboma spôsobmi do ČOV. Vody a kaly sa 
vypúšťajú do prečerpávacej nádrže v podlahe záchytnej nádrže a čerpadlom sa prečerpávajú 
potrubím do ČOV. Všetky kaly z nádrží pri čistení sa rovnako odvádzajú do ČOV, ktorej 
záchytná nádrž má objem 27 m3. Chemicko-fyzikálne čistenie spočíva v dávkovaní chemických 
reagencií do odpadových vôd za účelom zníženia vstupného zaťaženia. 
 
Homogénna a mechanicky predčistená voda prechádza stupňami chemického čistenia pričom 
sa zabezpečuje: 

- neutralizácia s HCl v miešanom reaktore 
- separácia gravitačne odlúčiteľných častí oleja v separačnom reaktore 
- koagulácia s FeSO4 v miešacom reaktore 
- termická oxidácia s H2O2 s ekonomizáciou spotreby tepla 
- neutralizácia s NaOH v miešacom reaktore 
- flokulácia zmesi dávkovaním polymérneho flokulantu v miešacom reaktore 
- separácia sedimentáciou v sedimentačnom reaktore 
- odvodnenie kalu v komorovom lise 
- filtrácia na mikrositovom bubnovom filtri 

 

Bloková schéma procesu čistenia odpadových vôd 

 

 
2 

 
 

4 

1 

 

 
 

 

AN   Akumulačná nádrž 
ANK   Akumulačná nádrž koncentrátu HCl 
SP   Strojné predčistenie 
R1   Reaktor neutralizácie 1 
SOLAP  Sorpčný odlučovač ropných látok 
R2     Reaktor čírenia 
VT     Výmenník tepla 
R3     Reaktor oxidácie 
R4   Reaktor neutralizácie 2 
R5   Reaktor flokulácie 
SR   Sedimentačný reaktor 
M   Mikrositový filter 
K   Kalojem 
L   Filtračný tlakový lis 

HCL H2O2 NaOH FLOK FeSO4

 
AN 

SP R1 SOLAP R2 VT R3 R4 R5 S
R 

M

 
K L 

ANK
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HCl  Jednotka pre dávkovanie neutralizačného činidla 1 
FeSO4   Jednotka pre prípravu a dávkovanie číriaceho činidla 
H2O2  Jednotka pre dávkovanie oxidačného činidla 
NaOH  Jednotka pre dávkovanie neutralizačného činidla 2 
FLOK   Jednotka pre prípravu a dávkovanie polymérneho flokulantu 
1   Surová odpadová voda 
2   Koncentrát HCl 
3   Zahustený kal 
4   Vyčistená odpadová voda  
 

 

Údaje o množstvách a kvalite odpadových vôd 
 
Množstvo odpadových vôd 
Parameter   Návrhová hodnota  Jednotky 
Priemerný denný prítok 48    m3/d 
    2    m3/h 
    0,56    l/s 
 
Pred čistením – predpokladané znečistenie 
Parameter Predpokladaná 

hodnota v mg/l 
Predpokladaná 
hodnota v kg/deň 

CHSKCr 1000 48 
Fe 100 4,8 
NEL 150 7,2 
NL105 300 14,4 

 
Po čistení 
Parameter Predpokladaná 

hodnota v mg/l 
Predpokladaná 
hodnota v kg/deň 

CHSKCr 300 14,4 
Fe 2 0,096 
NEL 3 0,144 
NL105 30 1,44 
 
 
Garantované hodnoty na výstupe (vypúšťanie odpadových vôd do recipientu) 
 
Vzhľadom na to, že voda bude vypúšťaná do recipientu rieky Slaná, parametre pre vypúšťanie 
odpadových vôd sú v súlade s platnou legislatívou pre vypúšťanie do recipientu (nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z. - príloha č.3 časť B bod 5.2.).  
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pH                6,0-9,0 
CHSKCr       < 300 mg/l 
NL               < 30 mg/l 
Zn                < 2 mg/l 
Fe                < 3 mg/l 
Cr 6+                 < 0,1 mg/l 
Cr celk          < 0,5 mg/l 

 
 
 
E.4. Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok 

vypúšťaných do verenej kanalizácie alebo recipientu 
 

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok v procese úpravy nevznikajú. 
 
 
E.5.  Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov 
 

Žiadne. 
 
 
E.6.  Zoznam produkovaných odpadov 
 
Odpady vznikajúce počas realizácie stavby 
 
P.č.  Katalógové číslo 

odpadu  
Názov druhu odpadu Kateg. Predpokladané 

množstvo odpadu v kg 
Miesto vzniku 
odpadu 

1. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 2300  stavenisko 
2. 15 01 04  obaly z kovu O 300  stavenisko 
3. 17 01 01 betón  O 1 860 000 stavenisko 
4. 17 01 07 zmes betónu, tehál, 

obkladačiek, dlažieb 
a keramiky, iné ako v 17 
03 01 

O 600 000 stavenisko 

5. 17 03 01 bitúmenové zmesi 
obsahujúce uhoľný decht 

N 500 stavenisko 

6. 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako 
17 03 01 

O 2300 stavenisko 

7. 17 04 05 oceľ O 25 000 stavenisko 
8. 17 05 04 zemina a kamenivo O 1 200 000 stavenisko 
9. 17 06 04 izolačné materiály iné ako  

v 17 06 01 a 17 06 03 
O 1000 stavenisko 

10. 17 09 04 zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácií 

O 12 000 stavenisko 

 
Odpady vznikajúce počas prevádzky stavby 
 
P.č.  Katalógové číslo 

odpadu  
Názov druhu odpadu Kategória Predpokladané 

množstvo odpadu 
v kg 

Miesto vzniku 
odpadu 

1. 20 01 01 Papier a lepenka O 30 stavba 
2. 20 01 02 Sklo O 100 stavba 
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3. 20 01 08 Biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný odpad 

O 600 stavba 

4. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

N 12 stavba 

5. 20 01 39 plasty O 200 stavba 
6. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 2500 stavba 

 
 
Odpady vznikajúce počas montáže technologického zariadenia 
 
P.č.  Katalógové číslo 

odpadu  
Názov druhu odpadu Kategória Predpokladané 

množstvo odpadu 
v kg 

Miesto vzniku 
odpadu 

1. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 2400 stavba 
2. 15 01 02 Obaly z plastov O 1700 stavba 
3. 15 01 03 Obaly z dreva O 5300 stavba 
4. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky NL 

alebo kontaminované NL 
N 70 stavba 

 
 
Odpady vznikajúce počas prevádzky  
 
P.č.  Katalógové číslo 

odpadu  
Názov druhu odpadu Kategória Predpokladané 

množstvo odpadu 
- produkcia 
počas prevádzky 

Miesto vzniku 
odpadu 

1. 10 05 11  stery a peny zinku O 600 kg/rok TG-linka 
2. 11 01 09  kaly a filtračné koláče 

obsahujúce NL 
N    1500 kg/rok ČOV 

3. 11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako 
uvedené v 11 01 09 

O 1500 kg/rok ČOV 

4.    11 05 01 tvrdý zinok O 1000 kg/rok TG-linka 
5. 11 05 04  použité tavidlo N 1000 kg/rok TG-linka 
6. 13 01 XX odpadové hydraulické oleje N 2500 kg/rok TG-linka 
7. 13 02 XX  odpadové motorové, 

prevodové a mazacie oleje 
N 2500 kg/rok TG-linka 

8. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 2000 kg/rok prevádzka 
9. 15 01 02 obaly z plastov O 500 kg/rok prevádzka 

10. 15 01 03 obaly z dreva O 1000 kg/rok prevádzka 
11. 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky NL 

alebo kontaminované NL 
N 300 kg/rok prevádzka 

12. 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály 
vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na 
čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

 
N 

 
1030 kg/rok 

prevádzka 

13. 15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, 
handry na čistenie a ochranné 
odevy iné ako uvedené v 15 02 
02 

O 1030 kg/rok prevádzka 

14. 16 01 17 Železné kovy O 15 kg/rok TG-linka 
15. 17 04 05 železo a oceľ O 1000 t/rok TG-linka 
16. 17 04 09 kovový odpad kontaminovaný 

nebezpečnými látkami 
N 1000 t/rok prevádzka 
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Odpady vznikajúce počas prevádzky – odpady z údržby a  opravy dopravných a 
 manipulačných  zariadení   
 

 
P.č.  Katalógové číslo 

odpadu  
Názov druhu odpadu Kateg. Predpokladané 

množstvo odpadu 
- produkcia 
počas prevádzky 

Miesto vzniku 
odpadu 

1. 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály 
vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na 
čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N 30 kg/rok stavenisko 

2. 15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, 
handry na čistenie a ochranné 
odevy iné ako uvedené v 15 02 
02 

O    30 kg/rok stavenisko 

3. 16 01 17 železné kovy O 15 kg/rok stavenisko 
4. 16 01 99 odpady inak nešpecifikované – 

železné kovy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N 15 kg/rok  stavenisko 

 
 
Pri procese čistenia odpadových vôd v ČOV bude vznikať odpad v predpokladanom 
projektovanom ročnom množstve: 
 
P.č.  Katalógové číslo 

odpadu  
Názov druhu odpadu Kateg. Predpokladané 

množstvo odpadu  
v kg/rok 

Predpokladané 
množstvo odpadu  
v m3/rok 

1. 19 08 01 Zhrabky z hrablíc O 3000  2,5 
2. 19 08 10 Odseparovaný olej N 4000 5,0 
3. 19 08 13 Odvodnený kal N 52000* 260 

 
*Poznámka – sušina pri 105 °C 
Zhrabky z hrablíc, odseparovaný olej a odvodnený kal budú zneškodňované resp. 
zhodnocované na základe zmluvného vzťahu s firmou, ktorá má oprávnenie na takúto činnosť. 
 
 
E.7. Prehľad iných emisií do životného prostredia  
 
HLUK A VIBRÁCIE 
 
Hluk a vibrácie vznikajúce počas realizácie stavby 
 
P. č. Zdroj hluku / vibrácií Opis zdroja hluku / vibrácií 
1. Ťažké zemné a stavebné stroje bagre, nakladače, buldozéry, nákladné vozidlá 

 
Počas výstavby sa predpokladá prevádzka ťažkých zemných a stavebných strojov 

(bagre, nakladače, buldozéry, nákladné vozidlá), hluk sa bude šíriť najmä z priestoru 
staveniska, v menšej miere tiež z prístupovej komunikácie. Najvýznamnejšie hlukové emisie 
predstavuje doprava materiálu ťažkými nákladnými vozidlami a realizácia zemných prác. 



KOVOZINK a.s., Cípová ulica,  049 25  Dobšiná, tel. 055/6749336 
 

32 

Výstavba je navrhovaná v priemyselnej zóne vzdialenej od obytnej časti dotknutých 
katastrálnych území, v blízkosti komunikácie III/06712, takže malé zvýšenie hlukovej hladiny 
v prostredí nebude obyvateľstvom postrehnuteľné. 

Pri výstavbe  je prekračovanie príslušných hlukových limitov zo stacionárnych a 
mobilných zdrojov v najbližšej obytnej zóne vylúčené. 

Vibrácie budú pôsobiť najmä na začiatku výstavby pri práci ťažkých zemných a 
stavebných strojov. Veľkosť otrasov je priamo úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu a tiež výške 
nerovností jazdnej dráhy. Nie je predpoklad šírenia vibrácií mimo priamo dotknutého areálu. 
 
 
Hluk a vibrácie vznikajúce počas prevádzky 
 
P. č. Zdroj hluku / vibrácií Opis zdroja hluku / vibrácií 
1. Dúchadlovňa prevádzka 
2. Obsluhujúca doprava dopravníky, žeriavy 
3. Pomocné technické zariadenia vzduchotechnické zariadenie, klimatizačné a chladiace 

zariadenia, plynové horáky, transformátory a pod. 
 

 
Zdrojom možných nadmerných vplyvov na pracovné prostredie a obsluhu bude hluk 

produkovaný dúchadlom. Odhad hladiny hluku je do 110 dB(A). Dúchadlo bude umiestnené v 
samostatnej obostavanej dúchadlovni, čím sa tlmí šírenie hluku.  

Počas prevádzky bude zdrojom hluku nízkej hladiny aj samotná prevádzka povrchovej 
úpravy plechových pásov a tiež obsluhujúca doprava. V rámci vlastnej prevádzky budú zdrojmi 
hluku dopravníky, žeriavy pri presune komponentov. Tiež to budú technické zariadenia ako 
vzduchotechnika, klimatizačné a chladiace zariadenia, plynové horáky, transformátory a pod. 
Nepredpokladá sa vznik vibrácií. 

Prevádzka povrchovej úpravy nebude produkovať nadmerný hluk do vonkajšieho 
prostredia - výrobné haly budú opatrené dostatočnou zvukovou izoláciou a tiež je navrhovaná v 
značnej vzdialenosti od obytnej zóny. 

Vzhľadom na pracovné prostredie, kde navrhované technologické zariadenia vrátane 
dopravných žeriavov budú produkovať pri kumulatívnych činnostiach zvýšenú hladinu hluku, 
bude potrebná ochrana pracovníkov – používanie pracovných ochranných pomôcok.  
 

 
 

F.  OPIS MIESTA PREVÁDZKY A CHARAKTERISTIKA STAVU ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA V TOMTO MIESTE 

 
 
F.1. Popis miesta a okolia prevádzky 
 

V dotknutom území je výrobná a priemyselná činnosť sústredená v lokalite Cípová – 
výrobný okrsok „KOVOSTROJ“, ktorého priemyselnú štruktúru tvorí strojárenstvo 
a drevospracujúci priemysel a v severozápadnej časti Hámor - Vyšná Maša. Jedná sa o 
priemyselné podniky a výrobné územia zastúpené poľnohospodárskou a lesnou výrobou, ktoré 
sa v značnej miere podieľajú na znečistení ovzdušia.  

Z hľadiska životného prostredia patrí mesto Dobšiná a obec Vyšná Slaná a ich 
katastrálne územia medzi relatívne najmenej postihnuté oblasti okresu Rožňava a Košického 
kraja, v súčasnosti nie je v nich evidovaný veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Všetky 
jestvujúce zdroje patria medzi malé a stredné zdroje. V meste Dobšiná sú od roku 2001 zdroje 
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tepla na tuhé palivá postupne plynofikované. Na základe výsledkov sledovania čistoty ovzdušia 
priemerné hodnoty prašného spádu a znečistenie ovzdušia neprekračujú ani sa výhľadovo 
nepredpokladá že budú prekračovať hygienicky prípustné hodnoty (Zdroj: ÚP mesta Dobšiná, 
2006). 

Zdrojmi znečistenia ovzdušia v dotknutom území a v meste Dobšiná sú: 
- nadradená   cestná   doprava   po   ceste   1/67,   ktorá   má   negatívny   dopad (prašnosť, 

exhaláty, hluk, vibrácie) najmä na obytnú Časť mesta, 
- nákladná  kamiónová   doprava   dreva  do  drevospracujúcich  prevádzok  (píl) v 

zastavanom území mesta.  
 

Záujmová lokalita sa nachádza mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Záujmové územie svojou expozíciou nezasahuje do navrhovaných lokalít súvislej európskej 
sústavy chránených území (NATURA 2000). V bezprostrednej blízkosti stavby preteká tok 
rieky Slaná, ktorá je v časti toku územím európskeho významu s identifikačným číslo 
SKUEV0398.  
 
 
F.2. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite (vrátane opisu 

klimatických pomerov, chránených a citlivých oblastí) 
 

Charakteristika Opis 
1. Klimatické 

podmienky 
a kvalita ovzdušia 

KLIMATICKÉ POMERY 
Výškové rozdiely územia podmieňujú rozdiely aj v klíme. Dotknuté územie 

patrí ku klimatickej oblasti mierne teplej (M), okrsok (M 7) mierne teplý, veľmi 
vlhký, vrchovinový.  

Časť záujmového územia spadá do chladnej oblasti (C) okrsku mierne 
chladného, ktorý je charakterizovaný: júlový priemer teploty < 16 °C, veľmi 
vlhký. 
Dotknuté územie sa nachádza v klimatickej oblasti mierne teplej, ktorá je 
charakteristická nasledujúcimi znakmi: 
Priemerná teplota v júli......≤ 16 CC 
Priemerný počet letných dní......< 50 
Končekov index zavlažovania Iz....≥120, prevažne nad 500 m n.m. 
 
Pre územie je charakteristická malá inverzia teplôt a zvýšená výdatnosť zrážok. 
Priemerné januárové teploty sú od -5° C do - 6,5° C, priemerné júlové teploty sú 
od 13,5° C do 16° C. Najslnečnejšími mesiacmi sú júl a august. Ročná výdatnosť 
zrážok sa pohybuje od 800 do 1000 mm za rok. najdaždivejšími mesiacmi sú jún a 
júl, keď sa vyskytujú krátke výdatné lejaky, často v podobe búrok. V priebehu 
roka sa snehová pokrývka vyskytuje 120 až 140 dní, zhruba od polovice 
novembra do konca marca. Najviac dní so snehovou pokrývkou je v januári a vo 
februári, keď maximálna snehová pokrývka presahuje 50 cm. 
Priemerné ročné zrážky sú v rozmedzí 800 - 900 mm. rok -1. Priemerný počet dní 
so zrážkami nad 1 mm je 100 až 110 za rok. Intenzita 15-minútového dažďa sa 
pohybuje okolo 150 l.s-1 ha-1  pre p=1,0. 
Priemerná výška snehovej pokrývky za rok je 28,4 cm. 
Dotknuté územie je oblasťou horských advektívnych hmiel. 
 
 

2. Opis chránených 
a citlivých oblastí 

CHRÁNENÉ ÚZEMIA PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV A ICH 
OCHRANNE PÁSMA 

V širšom území je veľký počet chránených území vyskytujúcich sa v tejto 
lokalite. K nim môžeme zaradiť chránené územia ako aj lokality NÁTURA 2000 
(chránené vtáčie územia a územia európskeho významu). 
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V dotknutom území a jeho bezprostrednom okolí sa síce nenachádzajú vyhlásené 
ani navrhované chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny a v zmysle územnej ochrany tu teda platí prvý stupeň 
ochrany - tzv. všeobecná ochrana. 
 
NÁRODNÉ PARKY 

Aj keď je katastrálne územie Dobšiná obklopené Národným parkom 
Slovenský raj, Národným parkom Slovenský kras. Národný parkom Nízke Tatry a 
Národným parkom Muránska planina, do jeho katastrálneho územia zasahuje iba 
Národný park Slovenský raj. 
Výmera NP je 14 230 ha, ochranného pásma 19 614 ha. Najvyšším vrchom je 
Javorina, 1186 m.n.m., najnižšie položené miesto tvorí hladina Hornádu v 
Spišskej Novej Vsi (450 m n.m.) Z povrchových a podzemných krasových javov 
sú tu rôzne skalné veže, vodopády, ihly, vysoké steny, jaskyne. Evidovaných je tu 
127 vodopádov, viac ako 200 jaskýň a prepadlísk, 90 druhov rastlín, 2162 druhov 
motýľov. Na území Slovenského raja bolo vyhlásených 26 zvlášť chránených 
území, z toho 11 ako Národné prírodné rezervácie, 9 Prírodné rezervácie, 2 
Národné prírodné pamiatky, 3 Prírodné pamiatky a 1 Chránený areál. 

 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA (www.enviroportal.sk, www.tuke.sk/slovraj.htm) 
  Z chránených území, sa v k.ú Dobšiná nachádzajú: 
NPR Hnilecká jaskyňa (k.ú. Telgárt. Dobšiná, príslušnosť k VCHÚ NP Nízke 
Tatry) Vyhlásená v r. 1988. Predmetom ochrany je zachovanie zriedkavých 
spoločenstiev nivy Hnilca s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a 
fauny. 
PR Ostrá skala (k.ú. Dobšiná. príslušnosť k VCHÚ NP Slovensky raj) 
Vyhlásená v r. 1976 s rozlohou 6,66 ha. Rezervácia leží nad údolím Hnilca 0,3 km 
západne od osady Dobšinská ľadová jaskyňa. Predmetom ochrany je ochrana 
krajinársky zaujímavého geormorfologického výtvoru, zlepencovitého, 
červenopieskovcového a bridlicového skalného útvaru s relatívnou výškou 100 m 
nad údolím Hnilca a vedecky významných rastlinných spoločenstiev na 
vedeckovýskumné ciele. 
NPR Stratenská iaskvňa (k.ú. Dobšiná. príslušnosť k VCHÚ NP Slovenský rai) 
Vyhlásená v r. 2001. Predmetom ochrany je ochrana 21485 m dlhej 194 m hlbokej 
fluvio k rasovej jaskyne v Slovenskom raji so slntrovou výzdobou a podzemnými 
jazierkami, vytvorenej v triasovom wettersteinskom (svetlom) vápenci. 
NPR Stratená (k.ú. Dobšiná. príslušnosť k VCHÚ NP Slovenský rai) 
Vyhlásená v r. 1976, má rozlohu 678,65 ha. Zaberá územie od Dobšinskej ľadovej 
jaskyne cez Stratený kaňon. Stratenú až k Dedinkám. Nachádza sa tu chránený 
prírodný výtvor Dobšinská ľadová jaskyňa a novoobjavená Stratená jaskyňa, v 
rezervácii je veľa doliniek so zaujímavou kvetenou a známy, neopakovateľný 
Stratený kaňon. Predmetom ochrany je ochrana výnimočných geomorfologických 
javov kaňonu Hnilca, krajinného rázu, vedecky významných pestrých rastlinných 
a živočíšnych spoločenstiev a jaskynných priestorov. 
NPP Dobšinská ľadová jaskyňa (k.ú. Dobšiná. príslušnosť k VCHÚ NP 
Slovenský raj) Vyhlásená v r. 1964 (novelizácia 2004). Rozprestiera sa vpodzemí 
Národného parku Slovenský raj, v NPR Stratená, neďaleko Dobšinej. Celková 
dĺžka jaskyne je 1 388 m, sprístupnených je 475 m. Predmetom ochrany je 
ochrana 1 232 m dlhej a 112 m hlbokej inaktívnej fluviokrasovej sprístupnenej 
jaskyne s ľadovou výplňou, ktorá je svetovou raritou. Vchod sa nachádza v 
nadmorskej výške 969 m n.m. 
 
Vysvetlivky:  
NPR - Národné prírodná rezervácia 
NPP - Národná prírodná pamiatka 
 
NATURA 2000 

Z lokalít tvoriacich sústavu chránených území NÁTURA 2000 sa v k.ú. 

http://www.enviroportal.sk/
http://www.tuke.sk/slovraj.htm
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Dobšinej nachádzajú: Navrhované chránené vtáčie územia Volovské vrchy (k.ú. 
Dobšiná) - SKCHVU036 
Charakteristika (Maderič, B., Gilleard, M., Brunner, A., Szabolcs, N., Šutiaková, 
T., marec 2006) 
 
Územia európskeho významu 
Slovenský raj (k.ú. Dobšiná. Telgárt) - SKUEV0112 
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 
9130 bukové a jedľové kvetnaté lesy 
6190 dealpínske travinnobylinné porasty 
6210 suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 
(dôležité stanovištia Orchideaceaé) 
6430 vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od 
nížin do alpínskeho stupňa 
6510 nížinné a podhorské kosné lúky 7140 prechodné rašeliniská a trasoviská 
7220 penovcové prameniska 7230 slatiny s vysokým obsahom báz 
8160 nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 
8210 karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 
6110 pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch 
zväzu Alysso Sedion albi 
9110 kyslomilné bukové lesy 
9140 javorovo-bukové horské lesy 
9150 vápnomllné bukové lesy 
9180 lipovo-javorové sutinové lesy 
91EO lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 
91Q0 reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 
9410 horské smrekové lesy 
6230 kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 
6520 horské kosné lúky 
3150 prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3220 horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 
8310 nesprístupnené jaskynné útvary 
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
kyjanôčka zelená, črievičník papučkový, kosatec bezlistý uhorský, jazyčník 
sibírsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, zvonovec ľaliolistý, korýtko 
riečne, fuzáč veľký, mrena stredomorská, pimprlík mokradný, hlaváč bieloplutvý, 
mihuľa potiská, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, medveď 
hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, 
netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, 
uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký 
 
CHRÁNENÉ STROMY 

V dotknutom území sa nenachádzajú chránené stromy 
 
Biocentrá 

V dotknutom areáli ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú 
vyhlásené ani navrhované chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle územnej ochrany tu teda platí prvý 
stupeň ochrany - tzv. všeobecná ochrana. 
 

3. Opis krajiny Navrhovaná prevádzka sa nachádza v areáli firmy Kovozink, a. s, vo výrobnom 
okrsku „VSŽ – Kovostroj“ v lokalite Cípová v katastrálnom území obcí Dobšiná 
a Vyšná Slaná, v severnej časti okresu Rožňava, Košický kraj. Mesto Dobšiná leží 
na rozhraní Slovenského raja, Volovských vrchov a Revúckej vrchoviny. Prírodné 
prostredie okolia mesta tvoria rozsiahle plochy listnatých a ihličnatých lesov. 
 

4. Geologický, GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 
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hydrologický, 
 inžiniersko-
geologický opis 
a geochemické 
podmienky miesta 

        Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, 1980) záujmové územie 
patrí do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné 
Karpaty, subprovincie Vnútorné západné Karpaty a oblasti Slovenské rudohorie. 
V záujmovom území sa stýkajú dva jeho podcelky a to: Stolica, celok Stolických 
vrchov a Dobšinské predhorie, celok Revúckej vrchoviny. Z východnej strany sa 
Revúcka vrchovina prelína s Volovskými vrchmi. 
Základy dnešného členenia Slovenského rudohoria boli dané v neogéne až 
pleistocéne. Dochádza k vyzdvihnutiu podstatnej časti územia a poklesávaniu 
určitých častí, ku vzniku kotlín - hornádskej, rožňavskej a košickej. K ďalšiemu 
rozčleneniu vzniklých veľkoforiem a následnému modelovaniu dochádza 
erozívnou činnosťou riek a denundačnými procesmi. 
Reliéf územia je hornatinný, hlboko až veľmi hlboko rezaný s amplitúdou 311-
640 m, patrí k typu podhôľnych vysočín. Svahy majú v horných častiach spravidla 
konvexné profily. 
 
GEOLOGICKÉ POMERY 
       Karpaty širšieho záujmového územia sa skladajú z troch základných pásiem: 
gemerikum, veporikum, tatrikum. ich geologická stavba je veľmi zložitá, 
vyznačujú sa rozsiahlymi výstupmi kryštalinika na povrch s rôznym podielom 
proterozoických a paleozoických hornín ako i stupňom ich alpínskeho 
prepracovania so značnými rozdielmi vo vyššie uvedených základných pásmach. 
Dobšiná je uzlom troch tektonických prvkov - severogemerickej synklinály, 
hnileckej antiklinály a styku veporika s gemerikom, čo vplýva na značnú pestrosť 
minerálnych asociácií. 
Znečistenie horninového prostredia 
Analýzy na znečistenie horninového prostredia neboli robené. Určitý stupeň 
znečistenia horninového prostredia môžu spôsobiť predovšetkým 
poľnohospodárske aktivity, lokálne obmedzenejším, no intenzívnejším zdrojom 
znečistenia sa javia znečistené toky, z ktorých na určitých úsekoch vsakuje 
znečistená voda. Časť kontaminantov prenikne do podzemnej vody, časť sa 
zachytí aj v nenasýtenej zóne a horninovom prostredí. Stupeň znečistenia 
horninového prostredia z týchto zdrojov sa môže na základe kvalifikovaných 
odhadov zatiaľ pokladať za zanedbateľný. 
Divoké skládky môžu lokálne znečistiť aj horninové prostredie. Ďalej medzi 
zdroje, ktoré môžu prispievať k znečisteniu horninového prostredia, patria: 
odpadové vody z obcí, miestnych prevádzok, dopravy a poľnohospodárstva 
(poľnohospodárske dvory, skládky organických a anorganických hnojív, strojové 
stanice, silážne jamy, a pod.). 
Ložiská nerastných surovín 
V sopečných štruktúrach Západných Karpát sa nachádzajú ložiská týchto 
vyhradených surovín: polymetalické rudy, zlato-strieborné rudy, medené rudy, 
ortuťové rudy, polymetalicko-drahokovové rudy, dekoračný kameň, kremenc, 
perlit, tavný čadič, zeolit. 
Okolie Dobšinej sa vyznačuje veľkým množstvom a rôznorodosťou rudných žíl. 
Ide o rozsiahly a v minulosti významný rudný revír. 
Dobšiná je ložiskom s najdôležitejším výskytom Ni-Co rúd na Slovensku. V 
oblasti Zembergu sa ťažili do roku1880. 
Za bilančné možno považovať časť zásob na ložiskách železných rúd Nižná Slaná, 
Kobeliarovo a komplexných železných rúd Rožňava - Strieborná.  
V súčasnosti sa v blízkosti Dobšinej ťažia sideritové rudy v Nižnej Slanej. Je tiež 
schválená ťažba a spracovanie serpentinitu v Dobšinej. 
Z nerudných   surovín  sa   Dobšiná   vyznačuje   vyhradeným   ložiskom  azbestu 
a azbestovej horniny, sadrovca a anhydridu. 
 
HYDROLOGICKÉ POMERY 

Územie patrí do hydrogeologického regiónu palezoikum Revúckej vrchoviny 
a Vdovských vrchov v povodí Slanej spuklinovou priepustnosťou. Len veľmi 
malá časť na severe záujmového územia patrí do regiónu mezozoikum 



KOVOZINK a.s., Cípová ulica,  049 25  Dobšiná, tel. 055/6749336 
 

37 

Slovenského raja a Havraních vrchov s priľahlým paleozoikom s krasovou a 
krasovo-puklinovou priepustnosťou. 
Povrchové toky 

Územie patrí do povodia Slanej. Súčasná hydrografická sieť je ovplyvnená 
okrem horotvorných pochodov, ktoré úplne alebo čiastočne narušili priebeh 
jestvujúcich vodných tokov, vplývali na utváranie súčasnej hydrografickej siete aj 
rozdiely v geologickej stavbe podložia a priebeh tektonických porúch. 
V povodí Slanej tečie väčšina vodných tokov od severu na juh, preto ich povodia 
tvoria pretiahnuté územia zoradené od východu na západ. Slaná pramení v 
Stolických vrchoch na severných stranách Stolice (1 476 m) vo výške asi 1 280 m. 
Spočiatku tečie na sever, potom sa jej dolina otvára na východ a nedaleko 
Dobšinej sa obracia na juh. Po Vlachovo je rozloha povodia Slanej 123 km2. 
Priemerný ročný prietok vo Vlachove je 3 m3/s. Pri maximálnej povodni v roku 
1974 vzrástol prietok vo Vlachove až na 72 m3/s. Najvyššie vodné stavy na Slanej 
a jej prítokoch sú v čase topenia snehu v oblasti Slovenského Rudohoria. 
Podružné zvýšenie vodnosti môžu vyvolať aj prudké dažde koncom jesene a 
začiatkom zimy. Na ochranu poľnohospodárskej pôdy a obydlí boli na Slanej 
uskutočnené viaceré úpravy koryta a vybudované hrádze. Koryto je upravené aj v 
úseku areálu výrobného podniku Kovostroj, pri  ktorom je situovaná navrhovaná 
pozinkovacia linka. 
Na hornom toku odvodňuje Slaná hlavne Dobšinské predhorie. Jej prvým väčším 
prítokom je Dobšinský potok, ktorý zbiera vody z južnej časti Slovenského raja a 
geomorfologického podcelku Havranie vrchy tvoreného západnými výbežkami 
Volovských vrchov. Dobšinský potok je na väčšine svojho toku prirodzeným, 
neupravovaným tokom. V zastavanom území mesta je upravený - regulovaný. Pod 
mestom je na ňom vybudovaná vyrovnávacia nádrž. Okrem týchto tokov sa v 
širšom území nachádzajú: potok Vlčia, tok Hnilec, Lániho potok. Rieka Slaná od 
prameňa po profil Rejdová patrí medzi vodárenské toky. Ako vodný tok je tiež 
evidovaný odpadový kanál. 
Začiatok ľadových úkazov na riekach je na väčšine územia v druhej dekáde 
decembra, len v najvyššie položených oblastiach o dekádu skôr. Koniec ľadových 
úkazov na riekach je na juhu koncom februára, v severných častiach až koncom 
marca. 
Vodné plochy 

V záujmovom území sa nachádzajú vodné nádrže, ktoré sú súčasťou vodnej 
elektrárne Dobšiná. Nad vodnou elektrárňou je vo Vlčej doline vybudovaná 
retenčná nádrž, do ktorej priteká voda z akumulačnej nádrže Palcmanská Maša na 
rieke Hnilec. VN Vlčia dolina má plochu cca 3 ha a slúži pre športový rybolov. 
Na Dobšinskom potoku je vybudovaná vyrovnávacia vodná nádrž Dobšiná s 
plochou cca 4,25 ha a slúži aj na rekreačný rybolov. 
Podzemné vody 

Z hľadiska nárokov na veľkosť a kvalitu zdrojov podzemných vôd sa okres 
Rožňava považuje za sebestačný, nepatrí medzi deficitné okresy. Hydrologické 
pomery sú ovplyvnené prírodnými podmienkami. Podzemné vody okresu sú 
veľmi málo preskúmané. 

Záujmové územie je zaradené do hydrogeologického rajónu G 128. V 
granitoidoch a metamorfitoch sa obeh podzemných vôd viaže na pripovrchovú 
zónu zvýšenej priepustnosti zasahujúcu zväčša do hĺbok 40 - 60 m. Výdatnosť 
vrtov má spravidla rozpätie 0,1 - 3 l.s*1, ojedinelé v zlomoch dosahuje až 10 l.s'1. 
Výdatnosti prameňov prevažne nepresahujú 0,5 l.s"1, výnimočne prevyšujú 1 
l.s"1. menej priaznivé pomery vykazujú palezoické epimetamorfity (s výnimkou 
tektonicky porušených metavulkanitov s výdatnosťou vrtov do 1 l.s'1, ojedinelé 
do 3 l.s"1). Významné   hydrogeologické   štruktúry  s krasovo-puklinovou  
priepustnosťou   sú budované mezozoickými karbonátmi, výdatnosť sa pohybuje 
od niekoľko l.s" až po niekoľko stoviek l.s"1. Veľká časť vôd karbonátových 
komplexov je drénovaná povrchovými tokmi. Podzemné vody sú stredne až silno 
agresívne. 
Minerálne a termálne vody 
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V navrhovanom území sa nenachádzajú pramene termálnych ani  minerálnych 
vôd. Podzemné termálne vody nie sú preskúmané, ale ich výskyt je veľmi 
aktuálny pod Plešivcom a je pravdepodobný tiež v celej Rožňavskej a Turnianskej 
kotline. 
Pramene a pramenné oblasti 

V krasových planinách okresu sú pozoruhodné podzemné vodné toky tvoriace 
sústavu jaskýň, ktoré na povrch vychádzajú ako vyvieračky 
Vodohospodársky chránené územia 

V okrese Rožňava sa nachádzajú, resp. čiastočne do neho zasahujú tri 
chránené vodohospodárske oblasti prirodzenej akumulácie vôd {§ 31 zákona NR 
SR č. 364/2004 Z.z. o vodách). Dve z nich zaberajú aj povodie rieky Slaná. 
 • Slovenský kras - podoblasť Plešivecká planina sa rozprestiera v povodí Slanej. 
 • Slovenský kras - podoblasť Horného vrchu sa rozprestiera v povodí Slanej a v 
povodí Bodvy. 
Horný tok rieky Hnilec sa nachádza veľkou častou v NP Slovenský raj. 
Znečistenie povrchových vôd 

Najhorší vplyv na kvalitu povrchových vôd majú výrobné prevádzky 
umiestnené vedra tokov, ako napr. areál technických služieb, výrobné prevádzky 
na Budovateľskej a Hronskej ulici. Rieka Slaná je znečisťovaná osídlením mimo 
mesta Dobšiná a to obcami Rejdová a Vyšná Slaná ako aj prevádzkami bez 
samostatnej ČOV.  

Odpadové vody z verejnej kanalizácie aj od ostatných producentov sú priamo 
vypúšťané do Dobšinského potoka bez čistenia. 

Hospodársky dvor Agrodrev spôsobuje znečisťovanie povrchových vôd - 
Dobšinský potok z najmä hnojísk v samotnom areáli ako aj hnojísk mimo areálu 
nachádzajúcich sa na pravom brehu Dobšinského potoka. Ďalšie znečisťovanie 
Dobšinského potoka spôsobujú výrobné areály a areál Lesov SR š.p. s chovom 
koni. 

Podľa meraní SHMÚ za roky 2004 - 2005 výsledná kvalita vody v povodí 
Slanej bola hodnotená IV. - V. triedou. Čo znamená že sa jedná a silne znečistenú 
až veľmi silne znečistenú vodu. Najhoršou skupinou ukazovateľov, ktorá stále 
pretrváva sú mikrobiologické ukazovatele, ktoré boli v IV a V. triede kvality. 
 

5. Ostatné PÔDNE POMERY 
Plánovaná plocha výstavby sa nachádza v existujúcom priemyselnom 

areáli, kde pôdny kryt bol odstránený. 
Poľnohospodárske pôdy sú v oblasti záujmového územia veľmi málo úrodné a 
poľnohospodársky sú využívané len ako extenzívne hôrne pasienky. Sú to pôdy s 
nízkou bonitou. Z pôdnych typov sa tu vyskytujú najmä rendziny a 
kambizeme.rendzinové, sprievodné litozeme modálne karbonátové, lokálne 
rendziny sutinové, zo zvetralín pevných karbonátových hornín. Pôdne druhy sú 
piesčito-hlinité stredne kamenné (štrkovíté) (20 - 50 %) s nízkym obsahom 
humusu (< 1,8 %). Sú stredne až silno kyslé pH 6,0 - 5,5. Majú malú až strednú 
retečnú schopnosť so strednou až veľkou priepustnosťou.. 
Sorbčná kapacita pôd je stredná až nízka, nasýtenie sorbčného komplexu je cca 75 
% - slabo nasýtený. 
V intraviláne mesta sú prevládajúcimi pôdnymi typmi kultizem (záhrady, parky) a 
antrozem (priemyselné plochy, zastavané plochy, haldy, navážky, a pod.). Oba 
pôdne typy predstavujú pôvodnú kambizem rendzinovú, ktorá bola pretvorená 
urbanizačným procesom a rôznymi antopogénnymi zásahmi. 
Stupeň náchylností na mechanickú a chemickú degradáciu 
Región erózie pôdy v oblasti jadrových pohorí a priľahlých kotlín má stredne 
silnú až intenzívnu eróziu pôd so strednou náchylnosťou k potenciálnej erózii. 
Pôdy nie sú náchylné na zhutnenie. Majú strednú až nízku sorpčnú kapacitu, no 
takmer nulový obsah báz a uhličitanov, pôdna reakcia je kyslá, obsah humusu je 
nízky až stredný. Majú tak zníženú schopnosť viazať rizikové stopové prvky 
(ťažké kovy) výmennou sorpciou. resp. väzbou na humusové látky a uhličitany. 
V priamo dotknutom areáli bola vykonaná skrývka humusu čo v podstate vylúčilo 
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ďalšie možné priame znehodnotenie pôdneho krytu. 
Kontaminácia pôd je evidovaná v miestach odkalísk (Nižná Slaná). 

 
 
F.3. Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné 

opatrenia 
 
Na území prevádzky nie je identifikovaná stará záťaž.  
V katastrálnom území mesta Dobšiná je považovaná za starú ekologickú záťaž 

kuželovitá halda po ťažbe serpentinitu v severnej časti mesta po bývalej firme Kameňolom, 
s.r.o. Dobšiná (predtým VKŠ – Azbest Dobšiná). Zhodnotenie haldy ako druhotnej 
serpentinitovej suroviny sa plánuje uskutočniť v novom spracovateľskom závode, realizáciu 
projektu MŽP SR odporučilo v rámci záverečného stanoviska (5.12.2005) k Správe o hodnotení 
vplyvu na životné prostredie.  

Problémom zostáva aj vysporiadanie sa s nefunkčným a nevyužívaným priemyselným 
areálom (píla Dobšiná) vo výrobnom okrsku Vlčia dolina (Zdroj: ÚP mesta Dobšiná, 2006). 
 
 
 
G. OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANEJ ALEBO NAVRHOVANEJ 

TECHNOLÓGIE A ĎALŠÍCH TECHNÍK NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU EMISIÍ, A 
AK TO NIE JE MOŽNÉ, NA OBMEDZENIE EMISIÍ 

 
  
G.1. Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných 

vplyvov na životné prostredie 
 

Stručný  popis  technológie  vrátane  jej  kritických  miest  sa  nachádza  v časti C.3. 
žiadosti. Bližšie vymedzenie kritických miest vo vzťahu k produkcii emisií do zložiek 
životného prostredia spolu s údajmi o druhoch a množstvách emisií sa nachádza v časti E tejto 
žiadosti. 
       
Kritické miesta z pohľadu možného úniku  a vypúšťaných emisií do životného prostredia sú 
nasledujúce: 
 
G.1.1. MOŽNÉ VPLYVY NA OVZDUŠIE  
 

Emisie znečisťujúcich látok vznikajú spaľovaním zemného plynu v plynových 
teplovzdušných jednotkách. Emisie ďalej vznikajú pri povrchovej úprave kovových pásov 
zinkovaním, kde sú emisie z funkčných vaní vzduchotechnikou odvádzané do ovzdušia v  
samostatných trasách. 

 
Z hľadiska ovplyvňovania kvality ovzdušia budú v súvislosti s prevádzkou povrchovej 

úpravy plechových pásov pôsobiť nasledujúce zdroje znečisťovania ovzdušia: 
 
 
VYKUROVANIE HALY 
 

 9 x plynový infražiarič supraSchwank 30  v časti A (priestor technológie) haly – 
súhrnný výkon 207,9 kW, 
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- odvod zmesi spalín riešený ventilátormi zabudovanými do štítových stien pod 
hrebeňom väzníka haly, a to nad infražiaričmi,  
 8 x plynový infražiarič supraSchwank 26  v časti B (priestor skladu) haly – súhrnný 

výkon 208 kW a 12 x plynový infražiarič supraSchwank 18 v časti B (priestor 
skladu) haly – súhrnný výkon 216 kW, 
- odvod zmesi spalín riešený strešnými ventilátormi. Celkový odvod zmesi spalín 
a vzduchu zabezpečený prostredníctvom 4 ks ventilátorov je 5000 m3/h. Žiariče 
môžu byť v prevádzke iba s chodom ventilátorov. 
 

VYKUROVANIE VSTAVKOV A PRÍSTAVKOV 
 
 vo vstavkoch plynový kotol 2 x 37 kW – súhrnný výkon 74 kW, 

- odvod zmesi spalín od kotlov v prístavkoch je riešený dymovodmi s priemerom 
130 mm a s vyústením cez obvodový plášť bočnej steny do vonkajšieho prostredia, 
vo výške najmenej 5,00 m. 

 
 v prístavkoch plynový kotol 30 kW a plynový kotol 22 kW – súhrnný výkon 52 

kW, 
- odvod zmesi spalín od kotlov v prístavkoch riešený dymovodmi s priemerom 130 
mm a s vyústením nad strechu do vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti najmenej 
5,00 m.  

 
TECHNOLOGICKÝ CELOK 

 
Technologický celok obsahuje stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným 

menovitým tepelným príkonom 6400 kW. (Tabuľka uvedená aj v časti D.4.2. žiadosti – 
Spotreba plynu.) 

 
Príkon Výkon Odber Technologické 

zariadenie kW kW max. m3/h m3/rok 
Poznámky 

Alkalická vaňa 
1 

512 465 49 222 705 poz. č. 16 

Alkalická vaňa 
2 

512 465 49 222 705 poz. č.  18 

Horúci oplach  512 465 49 222 705 poz. č.  20 
Vzduch. sušič 134 124 13 59 085 poz. č.  21 
Pec predhrevu 1830 1710 180 818 100 poz. č.  35 
Pec a  odťah 
pece zink. vane 

2350 2204 232 1 054 440 poz. č.  36 

Sušič chemickej 
výroby 

550 513 54 245 430 poz. č.  62 

Celkom 6400 5946 626 2 845 170  
Rezerva cca 30% 188 m3/h   
 814 m3/h 3 423 294  
 

 
Sekcia čistenia povrchu plechu – Komín V1  
FUME SCRUBBER STACK – prietok vzduchu  15 300 m3/h 

- Horáky pre alkalické vane č. 1 a 2 (odvod spalín) 
- Odvod alkalických výparov z alkalickej vane č. 1 a 2  
- Vaňa horúceho vodného oplachu – horáky (odvod spalín) 
- Vzduchová sušička č. 1 – horák (odvod spalín) 



KOVOZINK a.s., Cípová ulica,  049 25  Dobšiná, tel. 055/6749336 
 

41 

- Odťahové potrubie kyselinovej vane  
- Nádrž na oplach studenou vodou (odťah kyselinových výparov) 
 

Sekcia predhrevu – Komín V2 
PREHEATER FUME STACK  – prietok vzduchu  2010 m3/h 

- Pec predhrevu  
 

Sekcia zinkovania – Komín V3 
GALVANIZING FUME STACK – prietok vzduchu  16 980 m3/h 

- Odťah pozinkovacej vane (odťah výparov) 
- Opcia: Zariadenie tavenia zinku  – horáky (odvod spalín) 
 

Sekcia  dokončovacích operácií  – Komín V4 
FURNACE FUME STACK – prietok vzduchu  1860 m3/h 

- Pec a odťah pece zinkovacej vane – horáky (odvod spalín) 
 
 
 
G.1.2. MOŽNÉ VPLYVY NA VODU  
 

Všetky technologické resp. priemyselné odpadové vody z jednotlivých nádrží prevádzky 
(znečistené roztoky aj  vody vrátane kalov) budú odvádzané buď priebežne alebo dávkovo 
prípadne oboma spôsobmi do novovybudovanej čističky odpadových vôd. Vody a  kaly sa 
vypúšťajú do prečerpávacej nádrže a čerpadlom sa prečerpávajú potrubím do ČOV. Všetky 
kaly z nádrží pri čistení sa rovnako odvádzajú do ČOV.  

 
 

Nádrže v prevádzke s výpustnými otvormi do novovybudovanej čističky odpadových vôd 
- Alkalické vane - 2 kusy - odpadové vody obsahujú olej a mazivo 
- Vaňa horúceho vodného oplachu  -  odpadové vody obsahujú alkálie 
- Vaňa kyselinového oplachu  - odpadové vody s HCl do 10 %  
- Vaňa studeného vodného oplachu  - odpadové vody s HCl do max 1 %  
- Chemická nádrž pre nanášač chemického povlaku resp. Nádrž s pasivačným činidlom  
       - roztok so znečistením – chrómové vody Cr+3 

 
Podrobnejšie údaje k ČOV v časti E.3.2. žiadosti. 

 
Z hľadiska ovplyvňovania kvality podzemných a povrchových vôd v súvislosti s 

prevádzkou povrchovej úpravy plechových pásov možno vymedziť nasledujúce kritické miesta: 
- Sklad chemikálií č. I  (skladované chemické látky pre prevádzku technologickej linky 

a ČOV, určený najmä pre pevné látky), 
- Sklad chemikálií č. II (skladované chemické látky pre prevádzku technologickej linky 

a ČOV, určený najmä pre tekuté chemikálie), 
- Čistiareň odpadových vôd (druh znečistenia odpadových vôd uvedený vyššie), 
- Sklad kyseliny (HCL), 
- Sklad olejov (oleje a látky podobnej povahy vrátane oleja odobratého z odlučovača 

alkali nádrže č. 1) 
a miestnosť nazvanú Odpadové hospodárstvo v hale A-B (tuhé odpady z prevádzky linky 
prípadne kaly z čistenia pásu, ak nebudú likvidované v ČOV. 
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V uvádzaných skladových priestoroch sa skladajú najmä nasledujúce nebezpečné látky 
využívané v procese výroby: 

- chemické činidlá pre prípravu povrchu, 
- chemické činidlá pre úpravu konečného produktu, 
- konzervačné látky, 
- energonosiče – hydraulická kvapalina, 
- chemické látky pre prevádzku ČOV, 
- oleje, mazadlá, čistiace prostriedky a pod., 
- nafta pre diselagregát. 
 

 
G.2. Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií 

a obmedzenie emisií 
 
 
OVZDUŠIE 
Ochrana kritických miest proti úniku znečisťujúcich látok: 

- udržiavanie odlučovacích zariadení v trvalej prevádzke, ich pravidelná kontrola 
a údržba (mokrá pračka plynu, filtračné zariadenia), 

- nové technologické linky spolu s odsávaním a čistením odpadových plynov spĺňajú 
požiadavky BAT, 

- pravidelné nastavovanie horákov na zemný plyn a v teplovzdušných jednotkách s 
cieľom optimalizovať spaľovacie podmienky a minimalizovať emisie znečisťujúcich 
látok. 

V priebehu výstavby stavebník a prevádzkovateľ zabezpečí: 
- čistenie a kropenie prístupovej cesty na stavenisko počas doby výstavby a tiež 

pravidelné čistenie stavebných mechanizmov. 
 

VODA  
Ochrana kritických miest proti úniku znečisťujúcich látok: 

- všetky technologické odpadové vody z nádrží budú vypúšťané výpustnými otvormi do 
zariadenia na čistenie odpadových vôd, 

- prevádzkový stav strojného, technologického a elektrotechnického zariadenia prevádzky 
ČOV bude kontrolovaný a udržiavaný priebežne celý rok, 

- splaškové odpadové vody budú odvádzané novou samostatnou splaškovou kanalizáciou 
napojenou na existujúcu splaškovú kanalizáciu, 

- vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch, ktoré slúžia ako odstavné plochy pre 
nákladnú automobilovú dopravu, budú vedené cez odlučovač ropných látok (DHF 
115E) s napojením na existujúcu kanalizáciu,  

- ostatné spevnené plochy v blízkosti výrobnej haly sú odvodňované cez existujúce 
vpusty vybavené zariadeniami na zachytávanie mechanických  nečistôt, ako aj 
neemulgovaných  olejov  a ropných látok, zachytávaných  na  sorpčnej náplni (striž 
REO Fb), 

- pri nakladaní s nebezpečnými látkami v prevádzke bude zabezpečené rešpektovanie 
preventívnych opatrení (bližšie v časti K.3.2. žiadosti). 

V priebehu výstavby stavebník a prevádzkovateľ zabezpečí: 
- dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácii s ropnými látkami a kontrolu 

stavu stavebnej techniky a mechanizačných prostriedkov, 
- neumiestňovanie skladov materiálov a stavebného odpadu a vozidiel mimo staveniska 

ani v blízkosti toku, 
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- vykonávanie údržby obslužných mechanizmov (dopĺňanie a výmenu prevádzkových 
náplní) iba na stabilnej nepriepustnej manipulačnej ploche so zabezpečenou 
hydroizoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podzemných a povrchových 
vôd, 
 

 
G.3. Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým 

znečistením  
 
 
ZOSTATKOVÉ ZNEČISTENIE Z ČOV  
 

Výsledkom čistenia priemyselných odpadových vôd z prevádzky spoločnosti 
KOVOZINK, a.s. pred ich vypustením do povrchového toku – recipientu Slaná je okrem 
vyčistenej vody aj odseparovaná tuhá fáza: 

- zhrabky z mechanického filtra akumulačnej nádrže - 3000 kg/rok, 
- kalové koláče – odvodnený kal (s výstupnou sušinou 15-25 %) - 52000 kg/rok (sušina 

pri 105 °C, 
 

Filtrát odlúčený z nezahusteného kalu odvodneného prostredníctvom filtračného 
tlakového lisu bude odvedený priamo do výstupnej kanalizácie. Pri procese čistenia 
priemyselných odpadových vôd bude vznikať aj odseparovaný olej - 4000 kg/rok. 

 
 
ZACHYTENÉ EMISIE 
 

Miesto úniku znečisťujúcich látok – komín V1 v sekcii čistenia povrchu plechu bude 
zabezpečené mokrou pračkou plynu o výkone 15 300 m3/h.  Nasýtený roztok z práčky 
odpadového plynu je odvádzaný do zbernej nádrže chemickej ČOV. 
 
 
HLUK 
 
Najväčším zdrojom hluku bude dúchadlovňa, ktorá je umiestnená v samostatnej miestnosti. 
V prípade potreby bude miestnosť  odhlučnená stavebnými úpravami, zrealizovanými na 
základe meraní hlučnosti pred uvedeným zariadenia do trvalej prevádzky.   
 
 
 
H. OPIS A  CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO NAVRHOVANÝCH 

OPATRENÍ NA PREDCHÁDZENIE VZNIKU ODPADOV A NA PREDNOSTNÉ 
ZHODNOCOVANIE ODPADOV VZNIKAJÚCICH V PREVÁDZKE  

      
  
H.1. Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku odpadov, na 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 
  

Súčasťou výrobnej technológie tiež budú havarijné signalizačné zariadenia (vizuálne aj 
zvukové) inštalované pri jednotlivých pracoviskách a na hlavnej rozvodnej skrini. Vzhľadom 
na trvalú obsluhu a dozor technologických hlásičov (blokovacie a havarijné istiace zariadenia) 
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je možné ľahko a rýchlo identifikovať jednotlivé poruchové stavy a v ľubovoľnom kroku chod 
ktoréhokoľvek zariadenia prostredníctvom riadiacich staníc operátora obsluhy zastaviť. 
 
Riadiace stanice operátora obsluhy:  
Tieto stanice sú umiestnené na strategických miestach linky, aby bolo umožnené pracovníkom 
obsluhy obsluhovať všetky zariadenia jednoducho a bezpečne. Ich umiestnenie je nasledovné: 

- č.1 Odvíjačka, 
- č.2 Odvíjačka, 
- Zošívačka, 
- Kúpeľ, 
- Valcovňa pre úpravu povrchu, 
- Ťažný rovnací stroj, 
- Nanášací stroj pasivácie, 
- Výstupný úsek. 

 
Plánovaný spôsob nakladania s odpadom  z jednotlivých prevádzkových činností: 
 
 Spôsob nakladania 

Technológia 
odpad zo železa a ocele - z bočného rezu a napájania pasu 
zinkový ster- zo zinkovania,  
alkalické a kyslé roztoky - čistenie, kalenie, pasivácia  
použitá oplachová voda - z oplachov v predúpravách  
vodné kvapalné odpady - z jednotlivých strojov a liniek  
zaolejované roztoky - z odmasťovacích kúpeľov a čistenia 
odmasťovacích vaní  
odpadové oleje - z jednotlivých strojov a liniek 
 

 
recyklácia - R4  
recyklácia - R 4  
regenerácia R 6  
regenerácia - R 6  
zneškodnenie - D9 - ČOV 
zneškodnenie - D 9 - ČOV 
 
recyklácia - R 1, R 9 

ostatná činnosť 
papier - obalový materiál, kartóny 
drevo - palety 
ostatný odpad - plasty, kovy 
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

 
recyklácia - R 5  
recyklácia - R 3 
recyklácia - R 4, R 5 
recyklácia  - R 4 

komunálny odpad 
komunálny odpad - administratívne priestory, ostatné prevádzky 

 
zneškodnenie - D 1 

 
 
V priebehu výstavby a v súvislosti s výstavbou stavebník a prevádzkovateľ zabezpečí: 

- zneškodňovanie odpadov vzniknutých pri tejto činnosti podľa zistených druhov 
odpadov v rámci platnej legislatívy, 

- dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov oddelene od ostatných odpadov, ich 
označovanie určeným spôsobom a nakladanie s nimi v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. 

 
 
I.  OPIS A  CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO PRIPRAVOVANÝCH 

OPATRENÍ A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA MONITOROVANIE PREVÁDZKY 
A EMISIÍ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
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I.1. Systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 

a emisií do životného  prostredia 
 

 
OVZDUŠIE 
Prevádzkovateľ zabezpečí: 

 pred uvedením zdroja znečistenia ovzdušia do trvalej prevádzky vykonanie 
jednorazového merania emisií znečisťujúcich látok zo všetkých technologických a 
energetických výduchov výrobnej haly v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o 
monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, 
 počas prevádzky pravidelné meranie emisií na všetkých meracích miestach v časových 

intervaloch, ktoré určí integrované povolenie, 
 pravidelnú kontrolu stavu a neporušenosti filtračných tkanín vo filtroch a v prípade 

porušenia zabezpečí ich včasnú výmenu, 
 pravidelnú kontrolu stavu a funkčnosti mokrej pračky plynu, 
 pravidelnú kontrolu účinnosti systému na odvádzanie plynov, 

 
Pre jednotlivé miesta organizovaných únikov budú stále meracie miesta: 

- V1 – za pračkou plynu, 
- V2 – za výfukom ventilátora pri TG linke, 
- V3 – za výfukom ventilátora na plošinke, 
- V4 – pri päte komína. 

 
VODA 
Prevádzkovateľ zabezpečí: 

 počas prevádzky pri vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd sledovanie 
kvalitatívnych a kvantitatívnych hodnôt a ich porovnanie s prípustnými stupňami 
znečistenia v časových intervaloch, ktoré určí povolenie IPKZ, ako aj oznamovanie 
výsledkov sledovania príslušnému orgánu štátnej správy.  

 
ODPADY 
Prevádzkovateľ zabezpečí: 

 najmenej jedenkrát za mesiac kontrolu určených priestorov na zhromažďovanie 
odpadov (zabezpečenie proti nežiaducemu úniku, odcudzeniu, atď.) a  vykonanie 
záznamu v prevádzkovom denníku o tejto kontrole. 

 
SPOTREBA ENERGIE 
Prevádzkovateľ zabezpečí: 

 vedenie prevádzkovej evidencie s vykazovaním spotreby úžitkovej vody, palív 
a elektrickej energie 

 
KONTROLA PREVÁDZKY A PODÁVANIE SPRÁV 
Prevádzkovateľ zabezpečí: 

 vedenie evidencie o plnení podmienok uvedených v integrovanom povolení, 
 monitorovanie údajov požadovaných v integrovanom povolení,  
 vedenie evidencie o podstatných ukazovateľoch prevádzky podľa zákona o IPKZ, 
 zber, spracovávanie a vyhodnocovanie údajov a informácií určených v povolení a vo 

vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z. a ich každoročné oznamovanie do 15. februára 
nasledujúceho roka, 
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 predkladanie každoročných hlásení podľa všeobecných predpisov odpadového 
hospodárstva do 31. januára nasledujúceho roka, 
 bezodkladné ohlásenie všetkých vzniknutých havárií a iných mimoriadnych udalostí 

v prevádzke, 
 bezodkladné oznámenie splnenia termínovaných opatrení určených v integrovanom 

povolení. 
 

 
 
J.  ROZBOR POROVNANIA PREVÁDZKY S NAJLEPŠOU DOSTUPNOU TECHNIKOU 
 

Navrhovaná technológia zinkovania oceľových pásov predstavuje modernú technológiu, 
ktorá odráža najnovšie poznatky a trendy v danom priemyselnom odvetví. Technológia je plne 
v súlade s BAT - najlepšou dostupnou technikou. Podľa dokumentu BREF - referenčného 
dokumentu najlepšie dostupných techník pre daný typ technológie, ktorý konkretizuje prvky 
technológie zodpovedajúce BAT, budú pri zinkovaní o. i. uplatnené nasledujúce kroky: 

- pri povrchu spracovaných plechových pásov: odmasťovanie, oplachovanie, sušenie, 
- nanášanie roztaveného kovu, 
- dokončovanie/následné úpravy: chladenie, valcovanie, ťahanie, vytvrdzovanie, 

pasivácia, prípadne aj olejovanie. 
 
BAT- parametre pre najlepšiu dostupnú 
techniku 

Navrhovaná technológia – parametre povoľovanej 
prevádzky 

- aktívne odsávanie a čistenie vzdušniny ako 
koncová technológia pre minimalizáciu 
znečistenia ovzdušia 

Vzdušnina z celého priestoru chemických predúprav a 
zinkovacej vane bude odsávaná a čistená absorpčným 
zariadením s vysokovýkonným filtrom. 

- zariadenie odmasťovania, pokiaľ nie je 
tovar úplne odmastený 

Bude sa vykonávať alkalické a kyslé odmasťovanie. 

- súčasné monitorovanie parametrov kúpeľa: 
teploty a koncentrácie HCI 

Automaticky sa sleduje koncentrácia HCI  
a automatickou reguláciou sa kontroluje teplota. 

- použitie odlučovacej jednotky - vodná 
pračka:emisie HCl sa budú pohybovať v 
rozmedzí 2-30 mg.Nm3    

Emisie z alkalického a kyslého čistenia, teda aj morenia budú 
zachytávané v absorpčnom čistiacom zariadení. Premytím 
plynného HCI sa dosiahne na výstupe zo zariadenia 
koncentrácia HCI v odplyne max. 10 mg.Nm3 

- statické alebo stupňovité oplachovanie Oplachovanie je zaradené po odmastení, čím sa zamedzí 
prenosu látok z jednotlivých kúpeľov a predĺži sa ich 
životnosť. 

- opätovné využitie oplachovej vody k 
doplneniu predchádzajúcich prevádzkových 
kúpeľov. (Obvykle zinkovne potrebujú 0-
201 vody na tonu pozinkovanej ocele) 

Využitie oplachovej vody je zabezpečené. Bude kaskádovitý 
oplach. Spotreba technologickej vody predstavuje 15.9 l/ tonu
pozinkovaných pásov. 

- zachytávanie emisií žiarového pokovovania 
zakrytím vane alebo odsávaním po obvode a 
zachytením prachu napr. látkovými filtrami 
alebo v sprchovej pračke na čistenie plynov -
„skrubroch“ Emisia prachu (TZL) po týchto 
procesoch je menej než 5 mg prachu /Nm3 

Priestory nad mokrým pozinkovaním budú uzavreté krytmi a 
napojené na filtračné zariadenie, ktoré zabezpečuje odsávanie 
všetkých vzniknutých emisií pri reakcii tavidla s roztaveným 
zinkom. Filtre v tomto zariadení majú automatickú regeneráciu 
filtračného média pomocou tlakového vzduchu protiprúdom. 
Dodávateľ filtrov garantuje hodnoty zvyškového úletu TZL 1 -
5 mg/m3. Očistený vzduch sa vypúšťa cez samostatný komín. 

- interné alebo externé využitie zachyteného 
prachu k výrobe tavidiel 

Využité. Externé zhodnotenie zinkového popola. 
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- odpady s obsahom zinku (zinkový popol, 
tvrdý zinok, stery) sa ukladajú oddelene, 
chránia proti dažďu a vetru a opätovne sa 
využívajú v priemysle neželezných kovov 
alebo iných odvetviach k rekuperácii
hodnotných látok, ktoré obsahujú 

Budú sa ukladať do uzatvorených sudov. Odpad bude uložený 
vo vyhradenom priestore výrobnej haly, chránený proti vetru a 
dažďu. Tento odpad sa bude odovzdávať oprávnenej firme na 
recykláciu. 

- spätné získanie a využitie kovov Vzniknuté   kovové   odpady   vo   výrobe   budú odovzdávané 
oprávnenej firme na recykláciu 

- materiálová účinnosť pre pozinkovanie (90 
%) 

> 90% 

- minimalizácia vzniku odpadov Vznik odpadov bude minimalizovaný použitím techník 
pravidelnej a automatickej kontroly optimálnych parametrov 
prevádzky, techník minimálnej spotreby a minimálnych strát 
surovín. 

- čistenie odmasťovacieho roztoku pre 
predĺženie životnosti {odpeňovaním. 
odstreďovaním a pod.) 

Odmasťovací roztok bude doplňovaný aj prepieracou 
kvapalinou z čistiaceho absorbčného zariadenia. Olejový kal sa 
nebude opätovne využívať. Bude zneškodňovaný oprávnenou 
organizáciou 

- optimálna prevádzka kúpeľa pre zvýšenie 
efektivity, napr. miešaním 

Účinnosť odmasťovacieho kúpeľa závisí od koncentrácie, 
teploty a doby ponoru. 

- zavedenie havarijných postupov a plánov Budú vypracované: prevádzkový poriadok a havarijný plán 
podľa vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z. z. 
 

 
 
 
K. OPIS A CHARAKTERISTIKA ĎALŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH OPATRENÍ 

V PREVÁDZKE, NAJMA OPATRENÍ NA HOSPODÁRNE VYUŽÍVANIE ENERGIÍ, 
NA PREDCHÁDZANIE HAVÁRIÁM A NA OBMEDZOVANIE ICH PRÍPADNÝCH 
NÁSLEDKOV  

 
 
K.1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných 

materiálov a ďalších látok 
 

Technológia prevádzky  je v súlade  s parametrami  najlepšej dostupnej techniky, preto  
sa ďalšie opatrenia nenavrhujú. 
 
K.2.  Opatrenia na hospodárne využitie energie  
 

Technológia prevádzky  je v súlade  s parametrami  najlepšej dostupnej techniky, preto  
sa ďalšie opatrenia nenavrhujú. 

 
K.3.  Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných 

následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči 
súčasnému stavu  

 
Uvedenými preventívnymi opatreniami je aktívne využívanie riadiacich staníc operátora 

obsluhy pre zastavenie ktoréhokoľvek zariadenia linky v prípade identifikovaného 
poruchového stavu. Súčasťou technológie sú havarijné signalizačné zariadenia (vizuálne aj 
zvukové) a technologické hlásiče (blokovacie a havarijné istiace zariadenia) s trvalou obsluhou 
a dozorom (bližšie v časti H žiadosti). 
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K.3.1. POŽIARNE NEBEZBEČENSTVO 

 
V celej prevádzke sa nachádza: 

- max. 7 m3 horľavín III. a IV. triedy nebezpečnosti v oddelenom sklade olejov, 
skladované v prepravných obaloch s max. objemom 200 l, 

- cca 10 m3 olejov v uzavretých hydraulických rozvodoch a uzavretých nádržiach 
hydraulických agregátov linky, 

- rozvody a spotrebiče zemného plynu. 
 

Hodnotenie podľa vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 
521/2005 Z. z., príloha č. 7 písm. k) 

V pracovnom postupe sa používajú horľavé látky, ktorými sú oleje a zemný plyn. 
Horľavé materiály majú teplotu okolia. Prevažná časť zariadení a materiálov používaných v 
linke sú nehorľavé, povrchom spracovávaného plechu sa požiar nešíri.  

Technologické zariadenia sú usporiadané na ploche v linke, z hľadiska technologického 
postupu a nadväzností nie je možné určenie ciest šírenia požiaru povrchom technologického 
zariadenia alebo technického zariadenia a v technologickom zariadení alebo technickom 
zariadení. V procese sa nevyskytuje prach ako súčasť TG procesu, alebo ako odpad pri 
spracovaní.  

 
Opatrenia:  

- zariadenia majú inštalované bežné kontrolné a ochranné prvky – hlavne istiace 
zariadenia elektrických obvodov, ochrany proti preťaženiu elektrických pohonov; 
ďalšie opatrenia ako napríklad inertizácia alebo flegmatizácia prostredia neboli 
navrhnuté, 

- všetky zariadenia budú kontrolované podľa požiadaviek výrobcu, prípadne v zmysle 
iných predpisov uvedených v návodoch na obsluhu a údržbu. 

Dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika: 
- trvale voľné únikové cesty a manipulačné priestory okolo zariadenia, prístup 

k uzáverom elektrického prúdu, 
- označenie skladových priestorov a obalov prípravkov s nebezpečnými chemickými 

látkami výstražnými symbolmi, 
- dodržiavanie prísneho zákazu fajčiť a pracovať na pracovisku s otvoreným ohňom, 
- vybavenie pracoviska návodom na obsluhu, návodom na poskytnutie prvej pomoci, 

požiarnym poriadkom pracoviska a požiarnymi poplachovými smernicami. 
 

 
K.3.2. NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ FAKTORY 
 

V procese výroby sa používajú aj nebezpečné látky (uvedené v Technickej správe 
1924.E.01.TGs – časť 6.3.3. a 6.3.4. ), ktorými sú hlavne: 

- chemické činidlá pre prípravu povrchu, 
- chemické činidlá pre úpravu konečného produktu, 
- konzervačné látky, 
- energonosiče – hydraulická kvapalina, 
- chemické látky pre prevádzku ČOV, 
- oleje, mazadlá, čistiace prostriedky a pod., 
- nafta pre dieselagregát. 
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Kyselina chlorovodíková sa bude využívať na technologické účely. Jej stáčanie, 
skladovanie, riedenie na koncentráciu potrebnú pre technológiu a dopravu kyseliny do 
prevádzky je predmetom riešenia projektu PS 04. Konštrukčné riešenie SO 050-1 Prístrešok 
stáčania kyselín sa nachádza v Technickej správe Arch. č.: 0309.050 – 1.AS-1. 
 

Opatrenia:  
Dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika a zásad bezpečnosti práce: 
- dodržiavanie predpísaných pracovných postupov pri používaní strojov, zariadení, 

náradí, 
- dodržiavanie zákazu pracovať so zariadením, ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky 

poruchy;  v prípade zistenia chyby na zariadení sa zariadenie ihneď vypne a chyba sa 
ohlási, 

- pravidelné čistenie a udržiavanie pracoviska a zariadení používaných pri práci, 
- trvale voľné únikové cesty a manipulačné priestory okolo zariadenia, prístup 

k uzáverom elektrického prúdu, 
- dodržiavanie prísneho zákazu fajčiť a pracovať na pracovisku s otvoreným ohňom, 
- zabezpečenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

zamestnancami pri výkone prác s expozíciou nebezpečným chemickým faktorom, 
- zaškolenie pracovníkov v oblasti predpisov o bezpečnosti práce, 
- označenie pracoviska výstražnými značkami, vybavenie pracoviska návodom na 

obsluhu, návodom na poskytnutie prvej pomoci, 
Špecifické preventívne opatrenia: 
- technické zabránenie kontaktu látky s pracovníkmi, 
- informovanie zamestnancov o rizikách z expozície nebezpečným chemickým faktorom,  
- skladovanie nebezpečných chemických látok vo vyhradených priestoroch, 
- označenie skladových priestorov a obalov prípravkov s nebezpečnými chemickými 

látkami výstražnými symbolmi, 
- nebezpečné látky majú karty bezpečnostných údajov podľa zákona č. 163/2001 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, obsluha je zaškolená, 
- obmedzenie výskytu nebezpečných chemických látok na pracovisku na nevyhnutnú 

mieru, 
- vybavenie miest, kde sa skladujú, používajú, prelievajú, alebo kde sa inak často 

manipuluje s nebezpečnými látkami vhodnými prostriedkami na zachytenie úniku 
nebezpečných látok (najmä miesta prečerpávania alebo spotreby pri výrobnej linke, ak 
nie sú vybavené inými prostriedkami na zachytenie úniku nebezpečných látok) – 
požiadavky na prostriedky: 

- musia mať záchytný objem najmenej rovný objemu najväčšieho miestne 
používaného obalu, 

- musia zabezpečiť, aby sa pri úniku neznečistili susedné obaly (obal 
nesmie stáť na dne, ale na rošte), 

- musia vyhovovať nosnosťou zamýšľanému zaťaženiu plných obalov. 
 
 
K.3.3. KARCINOGÉNNE NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ FAKTORY 

 
Pasivačné činidlo používané vo výrobnom procese vykazuje karcinogénne vlastnosti. 
 
Opatrenia, v prípade, že sa v spoločnosti používajú prípravky, ktoré obsahujú 

karcinogénne nebezpečné chemické faktory: 
- dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika a zásad bezpečnosti práce, 
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- karcinogénne faktory používané pri výrobe a nebezpečné odpady s obsahom týchto 
látok sú skladované v hermeticky uzatvorených obaloch viditeľne označených, 

- priestor pracoviska, kde sú vykonávané činnosti s karcinogénnymi látkami je 
vymedzený ako kontrolované pásmo, je riadne označený bezpečnostnými 
a zdravotnými označeniami, 

- vstup do kontrolovaného pásma je zakázaný nepovolaným osobám, 
- vstup do kontrolovaného pásma je len za použitia osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, ktoré sú pravidelne čistené a kontrolované, 
 
 
K.3.4. TEPELNÉ OHROZENIE 
 

Hlavné zdroje možného ohrozenia sú inštalované v časti linky na čistenie povrchu plechu 
a v sekcii nanášania zinku. Sú to zariadenia pre ohrev oplachovacích roztokov, spaľovacie 
komory, komíny a pod. Najvyššie riziko je v sekcii tavenia zinku a nanášania zinku na pás 
plechu. 
 

Hlavné zdroje možného tepelného ohrozenia: 
- vonkajšie plášte spaľovacích komôr, 
- vonkajšie plášte oplachovacích vaní, 
- odvodné potrubia spalín, 
- potrubia vzdušiny, 
- rozohriate zariadenia v sekcii tavenia a nanášania zinku. 

 
Opatrenia: 

- vypracovanie pracovných postupov s ohľadom na minimalizáciu rizika popálenia, 
- pre teplé povrchy vaní, teplé vzduchovody a pod. (v neustálom dosahu osôb) bude ako 

hraničná použitá teplota 60 až 65°C; povrchy s touto teplotou sú bezpečné pri 
krátkodobom dotyku aj bez ochranných pomôcok, 

- na základe analýzy meraní teploty jednotlivých povrchov a prvkov počas skúšobnej 
prevádzky prípadne počas počiatočnej fázy prevádzkovania budú vykonané prípadné 
dodatkové opatrenia (zábrany, izolácie, siete nad povrchom a pod.). 

 
Predchádzanie haváriám a  obmedzovanie ich prípadných následkov zabezpečí 

prevádzkovateľ najmä prostredníctvom zabezpečenia dodržiavania pokynov, ktoré budú 
obsiahnuté v povinnej dokumentácii: 

- Prevádzkový poriadok skladu chemických látok, 
- Program odpadového hospodárstva,  
- Požiarno-poplachové smernice, 
- Požiarny poriadok pracoviska, 
- Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný 
plán), 

- Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 
 
 

Prevencia znečistenia ovzdušia v dôsledku mimoriadnych udalostí s nepriaznivým  
odpadom  na  vonkajšie  ovzdušie  alebo v prípade zistenia prekročenia emisných limitov 
spočíva v: 
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- dodržiavaní podmienok uvedených v  súbore technicko-prevádzkových parametrov a 
technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke 
zdrojov (vypracované prevádzkovateľom veľkého zdroja znečistenia ovzdušia), 

- okamžitom prijatí opatrení na zmiernenie stavu (napr. montáž filtrov alebo odlučovačov 
TZL). 

 
 
K.4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania 

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými 
aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel 

  
 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať v prípade ukončenia prevádzky: 
- vypracovať „Správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie 

rizík znečisťovania z prevádzky povrchovej úpravy plechových pásov" a predložiť ju 
obvodnému úradu životného prostredia na schválenie, 

- zabezpečiť odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov a obvodným 
úradom životného prostredia schválenej Správy o plánovanom ukončení činnosti spolu s 
opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky, 

- bezpečné odstránenie technologických častí, 
- bezpečné odstránenie budov a inžinierskych sietí, 
- očistenie prístupových ciest a spevnených plôch a ich následné odstránenie, 
- veľký dôraz sa bude klásť hlavne na zneškodnenie odpadov vzniknutých pri ukončení 

prevádzky, 
- po  odstránení  technológie alebo stavby prevádzkovaných objektov, zabezpečiť 

odborné   posúdenie stavu  znečistenia  prislúchajúceho areálu a  na  základe posúdenia 
rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia tohto areálu do uspokojivého stavu.        

 
Keďže sa jedná o novú prevádzku, spoločnosť KOVOZINK a.s. neplánuje 

v najbližších   15 rokov ukončiť jej činnosť. 
 
 
K.5. Vecný  a  časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie 

nového integrovaného povolenia  
 

Neuvažuje sa so zmenami. 
 
 
 
L.  OPIS ĎALŠÍCH HLAVNÝCH ALTERNATÍV NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

PREVÁDZKY, AK BOLI VYPRACOVANÉ A KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ 
AKCEPTUJE 
 

            Ďalšie alternatívy navrhovaného riešenia prevádzky neboli navrhnuté a vypracované 
 
 
M.       NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA 
        
 
M.1.   Všeobecné podmienky prevádzkovania 
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 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených integrovaným 

povolením. 
 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový 

prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 
dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. 
 Prevádzkovateľ je povinný technicko-organizačnými opatreniami zabezpečovať 

prevádzku po celý čas v zmysle platnej dokumentácie. 
 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s platnou 

dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky 
výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, 
s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, so súborom 
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane 
technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané).  
 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do 

prevádzkových predpisov a oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami 
tohto povolenia, s prevádzkovým poriadkom prevádzky, so schváleným Plánom 
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných 
látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku (havarijný plán) a poskytnúť 
im primerané odborné technické zaškolenie, ktoré im umožní plniť svoje povinnosti.  
 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, 

ktoré môžu mať dôsledky   na  životné  prostredie, alebo významný  negatívny vplyv    
na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí 
prevádzkovateľ požiadať inšpekciu.     
 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, 

podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky. 

 
 
M.2.   Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami 
 
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť: 
                

 všetky  vnútorné  aj  vonkajšie  manipulačné  plochy  a  skladovacie  priestory,  kde   sa 
nakladá  s nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými  odpadmi  a obalmi   z nebezpečných 
látok  tak,  aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd, 
 aby boli skladovacie    nádrže  a    záchytné  vane   stabilné, nepriepustné a chemicky 

odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok, 
 vykonávanie skúšok    tesnosti  a     nepriepustnosti    na  nádržiach,   záchytných    

vaniach  a potrubných  rozvodoch  pred   ich  uvedením  do  prevádzky,  každých   päť   
rokov od vykonania prvej  úspešnej skúšky,  po  ich rekonštrukcii   alebo oprave,   pri 
ich uvedení   do prevádzky   po odstávke dlhšej ako jeden rok, 
 kontroly a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných 

látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu, môže vykonávať iba odborne 
spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,  
 vykonávanie  pravidelných    kontrol technického   stavu a funkčnej   spoľahlivosti    pri 

nádržiach,  ktoré  sú zvonku  vizuálne nekontrolovateľné, raz  za 10 rokov  a pri 
nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme 
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opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej 
kontroly,  
 vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv 

a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými 
látkami, pravidelne bude oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi, 
 umiestnenie jednoplášťových nadzemných nádrží na skladovanie nebezpečných látok 

v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. Ak je 
v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane 
rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10% zo súčtu objemov všetkých nádrží 
v záchytnej vani,  
 aby skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké 

technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie 
chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami,  
ako majú skladované nebezpečné odpady. 

 
 

M.3. Návrh opatrení a inštalácie technických zariadení na ochranu ovzdušia, 
vody a pôdy v prevádzke 

 
Prevádzkovateľ je povinný:  

 na zdrojoch znečisťovania ovzdušia dodržiavať hodnoty ich technicko-prevádzkových 
parametrov a vykonávať na nich technicko-organizačné opatrenia v súlade s platným 
súborom technicko-prevádzkových parametrov a súborom technicko-organizačných 
opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (súbor 
TPP a súbor TOO), vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu ochrany ovzdušia, 
 zabezpečiť monitorovanie  ochrany ovzdušia   diskontinuálnym   periodickým      

meraním, 
 zabezpečiť vykonávanie diskontinuálneho   merania oprávnenou  osobou  podľa 

všeobecne   záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, 
 zabezpečiť vykonávanie diskontinuálneho   merania v takom vybranom výrobno-

prevádzkovom   režime,   počas ktorého  sú emisie všetkých    znečisťujúcich látok   
podľa teórie  a praxe najvyššie, 
 preukazovať inšpekcii dodržanie určených emisných limitov predložením správy 

z merania  do 60 dní od dátumu merania, 
 zabezpečiť trvalú prevádzky schopnosť chemickej ČOV v súlade s platnou 

dokumentáciou, pravidelne kontrolovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd na výusti 
do recipientu Slaná, 
 vykonávať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov prostredníctvom 

odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, 

 
 

M.4.  Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne 
 

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa 
prevádzka povrchovej úpravy plechových pásov  procesom mokrého zinkovania zaraďuje 
medzi veľké zdroje znečisťovania ovzdušia: 
 2.9.1  Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania               
organických rozpúšťadiel) - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov 
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a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg za 
hodinu väčšou ako 1000 kg. 

 Emisné limity: uvedené v časti E.1.2 žiadosti (vo forme tabuliek). 
 
 
M.5. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných 

techník 
 

- Vzdušnina z celého priestoru chemických predúprav a zinkovacej vane bude odsávaná a 
čistená absorpčným zariadením s vysokovýkonným filtrom. 

-   Emisie z alkalického a kyslého čistenia, teda aj morenia budú zachytávané v 
absorpčnom čistiacom zariadení. 

-   Priestory nad galvanizáciou budú uzavreté krytmi a napojené na filtračné zariadenie, 
ktoré zabezpečuje odsávanie všetkých vzniknutých emisií pri reakcii tavidla s 
roztaveným zinkom. 

- Externé zhodnotenie zinkového popola. 
- Vzniknuté   kovové   odpady   vo   výrobe   budú odovzdávané oprávnenej firme na 

zhodnotenie.  
- Vznik odpadov bude minimalizovaný použitím techník pravidelnej a automatickej 

kontroly optimálnych parametrov prevádzky, techník minimálnej spotreby a 
minimálnych strát surovín. 

 
M.6.  Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov 

 
Prevádzkovateľ je povinný:  
 

 zabezpečiť zhromažďovanie odpadov určených na zhodnotenie príp. na zneškodnenie 
utriedených a označených podľa druhov v súlade  so všeobecne záväzným právnym 
predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a 
zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom, 
 nebezpečné odpady zhromažďovať a  skladovať na vyhradených miestach v 

 jednotlivých objektoch prevádzky, oddelene od ostatných  odpadov podľa  ich  druhov, 
označovať  ich určeným  spôsobom a  nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi odpadového hospodárstva.  
 nakladať  s  nebezpečnými  odpadmi  len v  súlade  s podmienkami uvedenými 

v integrovanom povolení  a  so súhlasom   vydaným príslušným    orgánom  štátnej 
správy  podľa  všeobecne   záväzného  právneho predpisu odpadového    hospodárstva, 
 zabezpečiť označenie skladu, v  ktorom sa  nebezpečné odpady skladujú  určeným 

spôsobom zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  
hospodárstva  a podľa osobitného predpisu,  
 nádoby, sudy a  iné obaly, v  ktorých sú uložené nebezpečné odpady odlíšiť od 

zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi  - obaly musia 
zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, byť odolné proti 
mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa 
osobitných predpisov, 
 mať  zabezpečené  zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v  

technologickom procese výroby u  oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi podľa 
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe 
uzatvorených písomných zmlúv, 
 viesť evidenciu o množstve a  druhoch zhodnotených  odpadov súlade so všeobecne 

záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, 
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 zabezpečiť dodržiavanie zákazu riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných 
odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely 
zníženia koncentrácie prítomných škodlivín. 

 
 
M.7. Podmienky hospodárenia s energiami 
 
Prevádzkovateľ je povinný:  
 

 vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických zariadení,  udržiavať zariadenia 
prevádzky v dobrom technickom stave, 
 pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať meranie spotreby energie, efektívne 

využívať energie v prevádzke  1 x za mesiac.          
 
 
M.8.  Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich následkov 

a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky  
 

Prevádzkovateľ je povinný:  
 

 ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v 
prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií, 
 všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie zaznamenávať v prevádzkovej evidencii  

a o každej takej udalosti zabezpečiť spísanie záznamu, 
 stáčanie chemikálií vykonávať iba na mieste na to určenom, ktoré musí byť  

zabezpečené proti úniku do povrchových vôd  a podzemných vôd, 
 zabezpečiť, aby  osoby nakladajúce s nebezpečnými chemickými látkami mali   trvale 

k dispozícii platné  bezpečnostné  karty všetkých používaných chemických látok, 
 zabezpečiť dodržiavanie Plánu  preventívnych   opatrení   na zamedzenie vzniku 

neovládateľného úniku  nebezpečných   látok  do  životného   prostredia  a na postup v  
prípade  ich  úniku  (ďalej len „havarijný  plán“) a oboznámiť s ním zamestnancov, 
 pre  všetky  zariadenia a  stavby,  v  ktorých  sa  zaobchádza  s nebezpečnými látkami 

vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby a opráv a plány 
kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu, 
 zabezpečiť vybavenie miest, kde sa skladujú, používajú, prelievajú, alebo kde sa inak 
často manipuluje s nebezpečnými látkami vhodnými prostriedkami na zachytenie úniku 
nebezpečných látok (najmä miesta prečerpávania alebo spotreby pri výrobnej linke, ak 
nie sú vybavené inými prostriedkami na zachytenie úniku nebezpečných látok), 
 zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti   nádrží, záchytných  vaní, havarijných vaní 

a rozvodov, ktoré  sú zvonku  vizuálne nekontrolovateľné, raz  za 10 rokov  a pri 
zariadeniach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov, 
 zabezpečiť, aby boli na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami 

k dispozícii  prostriedky  pre  zneškodnenie prípadných únikov, 
 mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných  

chemických látok, 
 odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke 

zdrojov a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám. 
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M.9. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného 

vplyvu  znečisťovania 
    
      Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv, preto sa opatrenia 
neurčujú.  
 
M.10. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v 

mieste  prevádzky 
 
      Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky. 
 
 
M.11. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré je 

potrebné   evidovať a poskytovať do informačného systému 
 
 
KONTROLA HLUKU A VIBRÁCIÍ 

 
Ekvivalentná hladina hluku produkovaného činnosťou prevádzky nesmie vo vnútorných 

priestoroch areálu prevádzkovateľa  prekročiť  povolenú hodnotu. Kontrola hladiny  hluku 
bude zrealizovaná pred uvedeným zariadenia do trvalej prevádzky.   

 
 
KONTROLA EMISIÍ DO OVZDUŠIA   
 
Prevádzkovateľ je povinný:  
 

 ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v 
prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií, 
 plniť zákonnú oznamovaciu povinnosť o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných 

limitov a emisných kvót voči príslušnému obvodnému úradu životného prostredia za 
uplynulý kalendárny rok a oznamovať tieto údaje aj na príslušný inšpektorát SIŽP, 
 zabezpečiť  monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým  

oprávneným  meraním emisií určených znečisťujúcich látok do ovzdušia v  časových 
intervaloch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a podľa 
údajov prvého oprávneného merania na zdrojoch  a zabrániť vypúšťaniu do ovzdušia 
iných znečisťujúcich  látok, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie, 
 zabezpečiť predkladanie správ z meraní emisií do ovzdušia na  príslušný obvodný úrad 

životného prostredia a na príslušný inšpektorát SIŽP v lehote určenej v integrovanom 
povolení, 
 ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, bezodkladne o tom informovať príslušný 

obvodný úrad životného prostredia a príslušný inšpektorát SIŽP a predložiť správu o 
oprávnenom meraní, 
 správy z diskontinuálnych meraní uchovávať po dobu 5 rokov,  
 oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na  príslušný 

obvodný úrad životného prostredia a na príslušný inšpektorát SIŽP najmenej päť 
pracovných dní pred jeho začatím. 
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KONTROLA  ODPADOVÝCH VÔD  
 
Prevádzkovateľ je povinný:  
 

 zabezpečiť sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych hodnôt pri vypúšťaní 
odpadových vôd -  zabezpečiť odbery  vzoriek  na  účely vykonania  analytických    
rozborov odpadových vôd a vykonanie analytických rozborov vypúšťaných 
odpadových  vôd akreditovaným laboratóriom, oznamovať výsledky tohto sledovania 
na príslušný inšpektorát SIŽP. 

 
 
KONTROLA PREVÁDZKY    
 
Prevádzkovateľ je povinný:  
 

 nepretržite  monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami  určenými v tomto 
rozhodnutí, 
 viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu, evidenciu údajov o podstatných 

ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajoch požadovaných v  tomto 
rozhodnutí  a  evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov,  ak  nie  je v tomto 
rozhodnutí a  všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené  inak, 
 viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných   surovín,  médií, energií 

a výrobkov, 
 všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, poruchy, úniky  

nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy zaznamenávať     
v priebežnej  prevádzkovej  evidencii a zabezpečiť o nich spísanie záznamu,  
 ohlasovať  príslušnému inšpektorátu SIŽP plánované zmeny v prevádzke, najmä  zmenu   

používaných   surovín  a   iných   látok  a   používanej   energie, zmenu výrobného 
postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom. 

 
 
M.12. Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke 
 
Prevádzkovateľ je povinný:  
 

 oznamovať údaje o množstvách vypúšťanej odpadovej vody a osobitnej vody v členení 
na kalendárne mesiace a jednotlivé výusty vrátane výsledkov analýz produkovaného a 
vypúšťaného znečistenia SHMÚ raz ročne do 15. januára nasledujúceho roka na 
predpísanom tlačive, 
 zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo 

vykonávacom predpise zákona o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny 
rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného 
registra informačného systému, 
 viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP   SR č. 61/2004 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov 
o stacionárnych zdrojoch a predkladať každoročne do 31.januára súhrn vybraných 
údajov z evidencií za uplynulý kalendárny rok príslušnému orgánu ochrany ovzdušia, 
(resp.  do 15. februára pri malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia) , 
 oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcii a  

príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní  pred  
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jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac  
však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania  najmenej 
dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň 
pred   pôvodne plánovaným termínom, 
 podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním  za obdobie predchádzajúceho 

kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu    životného prostredia do 
31. januára nasledujúceho roka, 
 zasielať inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po 

uzatvorení kontroly, 
 zabezpečiť predkladanie správ z meraní emisií do ovzdušia na  príslušný obvodný úrad 

životného prostredia a na príslušný inšpektorát SIŽP do 60 dní od vykonania merania, 
 ak sa rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo jej časti, túto skutočnosť písomne 

oznámiť inšpekcii v  dostatočnom predstihu, 
 vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti a tento plán predložiť inšpekcii na 

schválenie spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu. 
                                                                           

 
M.13. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke a opatrenia pre    

prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
 

Požiadavky na skúšobnú prevádzku budú obsiahnuté v integrovanom povolení. Opatrenia 
pre prípad zlyhania činnosti v  prevádzke budú obsiahnuté v platných prevádzkových 
predpisoch.  
 
 
 
N. OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA, KTORÍ SÚ PREVÁDZKOVATEĽOVI 

ZNÁMI, PRÍPADNE CUDZÍ DOTKNUTÝ ORGÁN, AK JESTVUJÚCA 
POVOĽOVANÁ PREVÁDZKA ALEBO NOVÁ PREVÁDZKA MOŽE MAŤ  
CEZHRANIČNÝ VPLYV  

 
 
P. č. Zoznam účastníkov konania 

1. Obec Vyšná Slaná 
2. Mesto Dobšiná 
3. OÚŽP Rožňava, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava 
5. Východoslovenská energetika, a.s.,  Mlynská 31, 042 91 Košice 
6. Slovenský   vodohospodársky   podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej so sídlom 

Cukrovarská 6, 979 80 Rimavská Sobota  
7. SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava

10. Technická inšpekcia, pracovisko Košice 
11. Susediaci vlastníci: 

1. BEZEK Ondrej, Rejdová 55, 
2. MOLČAN Ján, Rejdová 56, 
3. BEZEKOVÁ Mária, Rejdová 2, 
4. BEZEK Ján, Rejdová 2, 
5. KRIŠŤÁKOVÁ Mária, Rejdová 230 

 
 

  Prevádzka nemá cezhraničný vplyv. 
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O. STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH 

V PREDCHÁDZAJÚCICH   BODOCH VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÝM 
SPOSOBOM  NA  ÚČELY  ZVEREJNENIA 

     
     
Žiadateľ:                               KOVOZINK, a.s.  
Adresa prevádzky:       Cípová ulica, 049 25 Dobšiná 
Názov prevádzky:      Nepretržitá zinkovacia linka mokrým zinkovaním  
Katastrálne územie:      Dobšiná, Vyšná Slaná 
 

       Kapacita úpravy:       100 000 t plechových pásov za rok 
       Fond pracovnej doby:       4545 h/rok 
         
       Zdôvodnenie žiadosti: 
        Žiadosť sa podáva v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
       Lokalita:  

Predmetná plocha ako aj celý výrobný areál je vo vlastníctve navrhovateľa. Objekt je 
umiestnený na pozemkoch parcelné č. KN C 765/3, 765/6, 765/11, 765/12, 765/13,765/14, 
v katastrálnom území Vyšná Slaná a na pozemkoch parcelné č. KN  C 7101/37, 7101/38, 
7101/39,71014/40, 7101/41, 7101/42, 7101/45 v katastrálnom území Dobšiná. 

 
Stručný popis technologického riešenia povrchovej úpravy kovov: 

Nepretržitá zinkovacia linka mokrým zinkovaním je komplexné zariadenie, ktoré tvoria 
jednotlivé technologické úseky pozostávajúce zo zariadení podrobne opísaných v časti 6.3.12 
Technickej správy PS 01, Arch. č. 1924.E.01.  

    Cieľom aplikovania zinkového povlaku  na povrch pásu je jeho ochrana pred koróziou, 
pretože oceľové jadro rýchlo koroduje ak je vystavený prírodným podmienkam. Zinkový 
povlak izoluje vlhkosť a kyslík od povrchu ocele. Pozinkovaná oceľ má dlhú životnosť 
a neuvoľňuje do atmosféry pri koncovom použití žiadne škodlivé látky. 

 
Hlavné funkcie procesného úseku: 

- očistenie pásu od oleja, povrchovej špiny či slabej korózie použitím alkalického 
čistiaceho roztoku 

- príprava povrchu pásu na zinkovanie použitím jemného kyslého opláchnutia  
- predohrev pásu pred zinkovaním v v peci vyhrievanej zemným plynom 
- pozinkovanie pásu tak, že sa pás posúva kúpeľom roztaveného kovu a následne sa 

veľmi dôkladne riadi množstvo zinkového povlaku, ktorý ostáva na povrchu pásu 
- ochladenie pásu po zinkovaní na teplotu okolitého prostredia 
- valcovanie povrchu pásu vo valcovni kvôli vyhladeniu zinkového povrchu pre 

nanášanie farby 
- vyrovnanie pásu, aby sa odstránili akékoľvek tvarované chyby posúvaním pásu cez 

tlakový zrovnávací stroj pod veľkým tlakom 
- ošetrenie pásu acidobázickým pasivačným prípravkom kvôli ochrane pásu pred 

vznikom škvŕn v prípade, ak  je pás pred inštaláciu v v konečnej aplikácii vlhký, príp. 
ošetrenie pásu jemnou vrstvou ochranného oleja 
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Hlavné úseky linky: 
- Vstupný úsek 
- Procesný úsek 
- Výstupný úsek 

 
Vstupný a výstupný úsek sú prevádzkami s režimom štart/stop, zatiaľ čo procesný úsek je 
kontinuálny. 
 
Opis vstupov do prevádzky: 

Pre prevádzku bude plyn odoberaný z novovybudovanej regulačnej stanice VTL/STL 
firmy Kovostroj, s.r.o. Dobšiná. Zásobovanie prevádzky pitnou vodou bude zabezpečené 
spoločnosťou Kovostroj, s.r.o. Dobšiná z jej vodojemov potrubím.  Elektrická energia pre 
prevádzku bude odoberaná z novovybudovanej trafostanice. Splaškové vody budú odvádzané 
existujúcou splaškovou kanalizáciou žiadateľa s napojením na areálovú splaškovú kanalizáciu 
a ČOV, prevádzkovateľom ktorých je Kovostroj, s.r.o. Dobšiná. Dažďové vody zo spevnených 
plôch, ktoré slúžia ako odstavné plochy pre nákladnú automobilovú dopravu budú odvádzané 
cez odlučovač ropných látok do areálovej dažďovej kanalizácie a ČOV prevádzkovateľom 
ktorých je Kovostroj, s.r.o. Dobšiná. Priemyselné odpadové vody budú odvádzané cez 
novovybudovanú ČOV žiadateľa (PS 09) do recipientu Slaná.     
 

 Materiál na pokovovanie 
Oceľové pásy 
Zinok 
Olovo 
Hliník 

 

 
100 000   t/rok 

5909        t/rok 

177          t/rok 

27,3         t/rok 

Operačné chemikálie 
   Alkalické odmasťovadlo - hydroxid sodný 

Tavidlo 
- Chlorid zinočnatý (ZnCl2) 
- Chlorid amónny   (NH4CI) 

Kyselina chlorovodíková 
Pasivačný prostriedok 
     -    vodný roztok z fluoridových komplexov             

3-  mocného chrómu, inhibítorov, nitrátov, 
chloridov 

  

 
50            t/rok  
350          t/rok 

 
 
200          t/rok 
3,8           t/rok 

 
 

Ročná spotreba elektrickej energie sa predpokladá na :
  

 7 272,7    MWh/rok 

 
Predpokladaná celková ročná spotreba plynu bude:
  

2 863 636  m3/rok  
 

Celková ročná spotreba vody:  1 590         m3/rok 
 

          
              
Opis zdrojov znečistenia životného prostredia: 

Činnosťou prevádzky budú produkované nasledujúce emisie do ovzdušia. Systém 
technológie a spôsob čistenia odpadových plynov zaručuje plnenie emisných limitov 
stanovených príslušnou legislatívou ochrany ovzdušia. 
 
EMISIE DO OVZDUŠIA  
-   zo spaľovania zemného plynu pre účely vykurovania  a potreby   technológie 
-   z odsávania technologických liniek, 
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Vpúšťané prietoky: 
V1: 15 300 m3/h 
V2: 2010 m3/h 
V3: 16 980 m3/h 
V4: 1860 m3/h 

 

Sledované emisie: 
V1 – hmotnostný tok a koncentrácia HCl, TZL, CO, 
NOx 
V2 – hmotnostný tok a koncentrácia TZL, CO, NOx  
V3 – hmotnostný tok a koncentrácia HCl, NH3,  TZL, 
zinku  
 a jeho zlúčenín, olova a jeho zlúčenín, 
V4 – hmotnostný tok a koncentrácia CO, NOx a TZL 

 
 
ODPADOVÉ VODY A ODPADY  
Prevádzka spoločnosti bude produkovať odpadové vody 

- z povrchového odtoku, 
- z technologickej linky prevádzky, 
- splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení.  

V prevádzke budú vznikať odpady ostatné a nebezpečné. 
 

Odpadové vody 
Dažďové vody 
Splaškové odpadové vody 
Priemyselné odpadové vody 
 

 
28,44       m3/deň 

13,997     m3/deň 

48            m3/deň 

 
Odpady 
Ostatné odpady 

  Nebezpečné odpady 

 
1 010,690  t/rok 
1 064,875  t/rok 

 
 
Opis stavu územia: 

Plocha výstavby plánovanej prevádzky sa nachádza v existujúcom priemyselnom areáli, 
kde bol pôdny kryt odstránený. Mesto Dobšiná leží na rozhraní Slovenského raja, Volovských 
vrchov a Revúckej vrchoviny. Reliéf územia je hornatinný. V širšom území je veľký počet 
chránených území, v dotknutom území a jeho bezprostrednom okolí platí však len všeobecný 
prvý stupeň ochrany. Dotknuté územie sa nachádza v klimatickej oblasti mierne teplej.  
 
Monitorovanie: 

OVZDUŠIE: Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie prvého diskontinuálneho merania 
znečisťujúcich látok oprávnenou organizáciou počas skúšobnej prevádzky. Ďalej bude 
monitoring vykonávaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií 
a kvality ovzdušia. 

VODA: Prevádzkovateľ zabezpečí počas prevádzky sledovanie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych hodnôt vypúšťaných odpadových vôd a ich porovnanie s prípustnými 
stupňami znečistenia v časových intervaloch, ktoré určí povolenie IPKZ. 

ODPADY: Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu určených priestorov na zhromažďovanie 
odpadov najmenej jedenkrát za mesiac.  
Posúdenie s BAT (najlepšie dostupné techniky): 

Navrhovaná prevádzka predstavuje modernú technológiu, ktorá je plne v súlade 
s podmienkami a parametrami najlepších dostupných techník pre daný typ technológie. 
 
Navrhované opatrenia: 

Prevádzkovať zariadenie za podmienok stanovených integrovaným povolením, v súlade 
s platnou dokumentáciou, s rešpektovaním všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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Na zdrojoch znečisťovania ovzdušia dodržiavať hodnoty ich technicko-prevádzkových 
parametrov a vykonávať na nich technicko-organizačné opatrenia v súlade s platným súborom 
TPP a súborom TOO. Zabezpečiť monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym 
periodickým meraním. 

Zabezpečiť trvalú prevádzky schopnosť chemickej ČOV v súlade s platnou 
dokumentáciou a pravidelne kontrolovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd na výusti do 
recipientu Slaná. 

Pravidelne vykonávať skúšky tesnosti a nepriepustnosti skladovacích nádrží, 
potrubných rozvodov pre nebezpečné látky a  záchytných vaní, ktorými zabezpečí manipulačné 
a skladovacie plochy pre nebezpečné látky. Zabezpečiť, aby miesta, kde sa zaobchádza 
s nebezpečnými látkami mali k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov. 

 
 
 
 

 
P.  PREHLÁSENIE 
 
 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
  
 
Podpísaný:                                            Dátum  : _________________                        
(zástupca organizácie) 
 
Vypísať meno podpisujúceho:     _______ 
 
Pozícia v organizácii:                      _______                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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PREHĽAD PRÍLOHOVEJ ČASTI 
   
 
Prílohy podľa štruktúry žiadosti 
 

Ad A  Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   
 

 Výpis z obchodného registra Príloha A1 
 Doklad o zaplatení správneho poplatku Príloha A2 
Ad C Údaje o prevádzke a jej umiestnení  

 
 Doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke 

a k pozemkom 
 Výpis z listu vlastníctva č. 1426 Katastrálne územie Vyšná Slaná (zo dňa 

15.4.2009) 
Príloha C1 

 Výpis z listu vlastníctva č. 4083 Katastrálne územie Dobšiná (zo dňa 
15.4.2009) 

Príloha C2 

 Zmluva medzi KOVOSTROJ, s.r.o. Dobšiná a KOVOZINK, a.s. o budúcej 
zmluve (predmet: budúce uzavretie kúpnej zmluvy na poskytovanie médií – 
voda, kanalizácia, stlačený vzduch a zemný plyn) zo dňa 4.5.2009 

Príloha C3 

 Územné rozhodnutie č. SP 19/2008-02 Obec Vyšná Slaná (zo dňa 5.3.2008) Príloha C4 
 Stavebné povolenia 
 Stavebné povolenie č. SP 110/2008-02 Obec Vyšná Slaná – „Rozšírenie 

skladov hutného materiálu“ (zo dňa 13.6.2008) 
Príloha C5 

 Stavebné povolenie č. 417/2008/S4-V-Kk Úrad pre reguláciu železničnej 
dopravy Košice – SO 39 Predĺženie vlečky č. 11 a SO 38 Odstránenie časti 
koľajovej vlečky č. 12, ktoré sú súčasťou stavby „Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“ (zo dňa 18.4.2008) 

Príloha C6 

 Stavebné povolenie č. Dp 111/2008-02 Obec Vyšná Slaná – SO 031/1 Cesty 
a spevnené plochy v rámci stavby „Rozšírenie skladov hutného materiálu“ (zo 
dňa 30.5.2008) 

Príloha C7 

 Stavebné povolenie č. Dp 122/2008-02 Mesto Dobšiná – SO 031/1 Cesty 
a spevnené plochy v rámci stavby „Rozšírenie skladov hutného materiálu“ (zo 
dňa 30.5.2008) 

Príloha C8 

 Oprava chyby v písomnom vyhotovení stavebného povolenia pod č. Dp 
111/2008-02 č. Dp 112/2009 Obec Vyšná Slaná (zo dňa 12.5.2009) 

Príloha C9 

 Oprava chyby v písomnom vyhotovení stavebného povolenia pod č. Dp 
122/2008-02 č. Dp 23/2009 Mesto Dobšiná (zo dňa 12.5.2009) 

Príloha C10

 Povolenie č. 2008/00602 Obvodný úrad životného prostredia Rožňava na 
uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie skladov hutného materiálu“ (zo dňa 
29.5.2008) 

Príloha C11

 Závery zisťovacieho konania z procesu EIA 
 Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Rožňava č. 2008/00123 

o tom, že sa navrhovaná činnosť „Povrchová úprava plechových pásov 
Dobšiná“  uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo dňa 17.3.2008) 

Príloha C12

 Mapové podklady a situačné výkresy 
 Kópia katastrálnej mapy – obec Vyšná Slaná (zo dňa 15.4.2009) Príloha C13
 Kópia katastrálnej mapy – obec Dobšiná (zo dňa 15.4.2009) Príloha C14
 Zakreslenie výrobnej haly do katastrálnej mapy (SO 050 – Výrobná hala, 

Arch. č. 0309.050.AS) 
Príloha C15
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 Ďalšie údaje k stavebnému  a technologickému riešeniu prevádzky 
 bloková schéma pozinkovacej linky  Príloha C16
 stručný popis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov Príloha C17
 zoznam činností podľa § 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách Príloha C18
 členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory Príloha C19
Ad D Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, 

ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  
 

 materiálová bilancia procesu Príloha D1 
 energetická bilancia procesu a prehľad technologických spotrebičov energií 

s udaním inštalovaného príkonu a reálneho výkonu 
Príloha D2 

 merné a celkové spotreby surovín, energií a vody (technologickej a pitnej) 
a spôsob ich zabezpečenia 

Príloha D3 

 súpis kariet bezpečnostných údajov (DVD s ich elektronickou verziou na 
vyžiadanie povoľujúceho orgánu) 

Príloha D4 

Ad E  Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 
o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých 
zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov 
emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí  

 
 Situačné výkresy 
 situačný výkres - umiestnenie výduchov (komíny V1 - V4) Príloha E1 
 situačný výkres - umiestnenie chemickej kanalizácie a výpustného objektu Príloha E2 
 situačný výkres - umiestnenie monitorovacích zariadení a miest odberu 

vzoriek 
Príloha E3 
 

 Poznámka:   zakreslenie umiestnenia zariadenia na nakladanie s odpadmi je 
súčasťou výkresu TG Dispozícia PS 01 – Zinkovacia linka 

 

 Tabuľky 
 ukazovatele znečistenia do ovzdušia a vôd  Príloha E4  
 celkové množstvá vypúšťaného znečistenia za rok Príloha E4 
 vypúšťané prietoky Príloha E4 
 množstvo emisií na jednotku výroby alebo spracovania Príloha E4 
 Popisná časť  
 popis výduchov a ich charakteristika (číslo podľa situačného výkresu, typ 

odlučovača a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit) 
Príloha E5 

 popis monitorovacích zariadení Príloha E6 
 popis miest vypúšťania odpadových vôd (číslo podľa situačného výkresu, typ 

čistiaceho zariadenia a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný 
limit, garantovaná kvalita na výstupe) 

Príloha E7 

 zoznam produkovaných odpadov a ich množstvá Príloha E8 
Ad F Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia 

v tomto mieste  
 

 mapa lokality a mapa širších územných vzťahov a ďalšie mapové podklady, 
ktoré neboli priložené v bode B 

Príloha F 

Ad G Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a 
ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, 
na obmedzenie emisií 

 
 systém údržby prevádzky Príloha G1 
 typ a technické charakteristiky čistiacich a odlučovacích zariadení Príloha G1 
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 technické dokumenty k čistiacim a odlučovacím zariadeniam (s udaním ich 
účinnosti  a spôsobu ich kontroly) 

Príloha G2 

 spôsob nakladania s nebezpečnými látkami (spracované tabuľkovou formou 
podľa vzoru) 

Príloha G3 

Ad I Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a 
technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 
životného prostredia 

 
 technická dokumentácia monitorovacieho systému (v rozsahu dohodnutom 

s povoľujúcim orgánom) 
Príloha I 

 spôsob a frekvencia merania resp. odberu vzoriek na jednotlivých miestach Príloha I 
 sledované veličiny Príloha I 
 spôsob zabezpečenia odberu a vyhodnocovania vzoriek Príloha I 
 spôsob vedenia evidencie (zaznamenávanie a uchovávanie údajov) Príloha I 

 
 
Ďalšie prílohy  
 

P. č. Prílohy v zmysle § 11 ods. 2 zákona o IPKZ, ktoré neboli poskytnuté 
v predchádzajúcich bodoch 

 
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy vydané pred podaním 
žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku 

1. 

Zložka ŠS Druh materiálu Dátum 
vydania 

Číslo jednania  

1. Slovenský 
hydrometeoro-
logický ústav  

zaslanie údajov o kvalite 
vody v rieke Slaná v lokalite 
Cipová  

22.8.2008 
8.8.2008 

302/2007 
307-5274/2007/ 
3495 

Príloha 1A  

2. Technická 
inšpekcia, a.s. 

Odborné stanovisko 
k projektovej dokumentácii 
stavby „Nepretržitá 
zinkovacia linka mokrým 
zinkovaním - Zmena stavby 
pred dokončením“ 

18.5.2009 1612/3/2009 Príloha 1B 

3. Krajské 
riaditeľstvo 
Hasičského 
a záchranného 
zboru v 
Košiciach 

Odborné stanovisko 
k projektovej dokumentácii 
stavby „Nepretržitá 
zinkovacia linka mokrým 
zinkovaním - Zmena stavby 
pred dokončením“ 

13.7.2009 KRHZ – 730 – 
3/2009 

Príloha 1C 

4. SPP, a.s. Vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii stavby 
„Nepretržitá zinkovacia linka 
mokrým zinkovaním - Zmena 
stavby pred dokončením“ 

19.5.2009 TD/Hn/2103/ 
2009 

Príloha 1D 

5. Slovenský 
vodohospodár-
sky podnik, 
š.p. 

Vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii stavby 
„Nepretržitá zinkovacia linka 
mokrým zinkovaním“ 

14.7.2009 CS 141/2009/ 
CZ 10080/2009 
- 230 

Príloha 1E 

6. Obvodný úrad 
životného 
prostredia 
Rožňava 

Súhlas k PD stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“  

12.5.2008 2008/00561 Príloha 1F 
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7. Technická 
inšpekcia, a.s. 

Odborné stanovisko k PD 
stavby „Rozšírenie skladov 
hutného materiálu“ 
 

24.6.2008 
 

3928/3/2008 Príloha 1G 

8. Regionálny 
úrad verejného 
zdravotníctva 
so sídlom v 
Rožňave 

Odborné stanovisko k PD 
stavby „Rozšírenie skladov 
hutného materiálu“ 
 
 

19.3.2008 
 

00388-2-156-
241-IV.4/2008 

Príloha 1H 

9. Východoslo-
venská 
distribučná, 
a.s. 

Vyjadrenie k  PD stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“ SO 29 - Preložka 
22 kV vedenia Dobšiná, 
Cipová  

28.3.2008 
 

2607/220011FE/
2008 

Príloha 1I 

10. SPP, a.s. Vyjadrenie k  PD stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu“   

7.4.2008 
 

TD/Hn/1356/20
08 

Príloha 1J 

11. Okresné 
riaditeľstvo 
Hasičského a 
záchranného 
zboru Rožňava

Súhlas k PD stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu Kovostroj s.r.o. 
Dobšiná“  
 

28.3.2008 ORHZ-11-
4/2008-62 

Príloha 1K 

12. Slovenský 
vodohospodár-
sky podnik, 
š.p. 

Vyjadrenie k PD stavby 
„Rozšírenie skladov hutného 
materiálu Kovostroj s.r.o. 
Dobšiná“  
 

9.5.2008 CS 
1007/2008/CZ 
6283/2008 -230 

Príloha 1L 

2. Výpis zásad a regulatívov z územného plánu mesta Dobšiná Príloha 2 
3. Dokumentácia  a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné 

konanie  
Príloha 3 

4. Podklady k integrovaným konaniam   
1. Podklady k žiadosti o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrcho-

vých vôd 
Príloha 4A 

2. Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť ochrany ovzdušia Príloha 4B 
3. Podklady k žiadosti o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Príloha 4C 

5. Odborné posudky a doklady vyžadované podľa 
zložkových zákonov (ďalšie budú dodané na požiadanie 
povoľujúceho orgánu)  

 

1. Autorizačné osvedčenia stavebných inžinierov a osvedčenia projektanta 
elektrických zariadení 

Príloha 5A 

2. Oznámenie o zaradení podniku podľa § 5 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Príloha 5B 

6. Utajované skutočnosti Príloha 6 
 
 
R.3. Zoznam použitých skratiek a značiek 
 
 

Skratka Význam 
BAT  Najlepšia dostupná technika 
ČOV Čistička odpadových vôd 

DEMI voda Destilovaná minerálna voda 
IPKZ Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 
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MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NP Národný park 
NPP Národná prírodná pamiatka 
NPR Národná prírodná rezervácia 
PR Prírodná rezervácia 

ORL Odlučovač ropných látok 
PS Prevádzkový súbor 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 
SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia 
SO Stavebný objekt 

STL strednotlakový 
TG Technológia 

TOO Technicko-organizačné opatrenia 
TPP Technicko- prevádzkové parametre 
TÚV Teplé ústredné vykurovanie 
TZZ Tuhé znečisťujúce látky 
ÚP Územný plán 

VCHÚ  Vyhlásené chránené územie 
VTL vysokotlakový 
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